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2.1 Zithoogte

2. Econic instellen
Volgorde en aanwijzingen

Maximaal bereik

Voor het instellen van de zithoogte trek je de hendel, rechts onderaan de stoel, 
omhoog waardoor de stoel omhoog of omlaag kan bewegen.

Voor een correcte zithoogte zet je je voeten plat op de grond & vorm je met je 
knieën een hoek van 90° tussen je onder- & bovenbenen. Zo voorkom je 
drukpunten en verdeel je je gewicht over een zo groot mogelijk oppervlak. Zorg er 
steeds voor dat je met je zitvlak goed achteraan in de stoel gaat zitten tot tegen de 
rugleuning.

2.2 Zitdiepte Voor het instellen van de zitdiepte trek je aan de knop, aan de rechterzijde van de 
zitting, waardoor deze voor- of achterwaarts kan schuiven. 

Voor een correcte zitdiepte moet je de zitting zodanig instellen dat je nog een vuist 
kan plaatsen tussen de voorzijde van de zitting en je knieholte. Zorg er steeds voor 
dat je met je zitvlak goed achteraan in de stoel gaat zitten tot tegen de rugleuning.

Zithoogte
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2.4 Armsteunen

2.4.1 Hoogteregeling

2. Econic instellen
Volgorde en aanwijzingen

2.3 Bekken/Lendensteun Voor het instellen van de bekken/lendensteun schuif je de steun op en neer tot de 
gewenste hoogte is bereikt.
Voor een correcte ondersteuning van je onderrug plaats je de bekken/lendensteun 
ter hoogte van de onderzijde van je lenden en de bovenzijde van je bekken. Zorg er 
steeds voor dat je met je zitvlak goed achteraan in de stoel gaat zitten tot tegen de 
rugleuning.

Voor het instellen van de hoogte, gebruik je de knoppen aan de buitenzijde van de 
armsteunen.
Voor een correcte hoogte van je armsteunen, ontspan je je schouders en 
bovenarmen & vorm je een hoek van 90° tussen je boven- & onderarmen. Plaats de 
armsteunen zodanig op hoogte dat je onderarmen net rusten op de armsteunen. 
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Breedte Armsteun

2.4.2 Breedteregeling Voor het instellen van de breedte tussen de armsteunen gebruik je de hendels 
onderaan de stoel.

2. Econic instellen
Volgorde en aanwijzingen

2.4.3 Dieptefunctie Het oplegstuk van de armsteunen kan je voor- of achterwaarts schuiven zonder 
knop. Het is wenselijk om altijd zo dicht mogelijk tegen je bureautafel te zitten. Zorg 
er dus steeds voor dat je de armsteunen voldoende naar achteren plaatst.

2.4.3 Draaifunctie Het oplegstuk van de armsteunen kan roteren. Druk hiervoor de knoppen net onder 
het oplegstuk in.  
a) 180° draaien: extra breedteverstelling tussen de armsteunen
b) 45° draaien: optimale ondersteuning van de onderarmen tijdens het typen

180° draaien 180° draaien

achter voor

45° draaien 45° draaien
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2.5 Statisch vs. Dynamisch

2.5.1 Dynamisch zitten/
Schommelen

Om te kunnen schommelen, trek je de hendel die links onderaan de stoel zit, 
omhoog. Dynamisch zitten voorkomt verkramping bij langdurig zitten. 
Statisch zitten kan door de hendel omlaag te duwen. De stoel is blokkeerbaar in 6 
posities en voorzien van een terugslagbeveiliging. Langdurig statisch zitten, 
verhoogt het risico op verkramping en wordt afgeraden.

2. Econic instellen
Volgorde en aanwijzingen

2.5.2 Tegendruk rugleuning/
Gewichtsinstelling

Rechtsonder, naast de hendel van de zithoogte, bevindt zich een draaiknop 
waarmee je de tegendruk van de rugleuning kan verfijnen. 
Draaien in klokwijzerzin: verhoging van de tegendruk, draaien tegen klokwijzerzin: 
verlaging van de tegendruk.
Ideale instelling = vlot kunnen schommelen in combinatie met voldoende 
tegendruk/ondersteuning in de rug.

2.5.3 Actief zitten

2°

Linksonder, naast de hendel om de stoel te blokkeren, bevindt zich de knop ‘extra 
actief zitten’. Door aan deze knop te draaien en even naar achteren te hellen, 
activeer je deze functie. Hierdoor hellen, in de meest actieve zitpositie van de stoel, 
de zitting 2° en de rugleuning 5° naar voor. Zitten op een naar voor hellend zitvlak, 
stimuleert het naar voren kantelen van het bekken waardoor vervorming van de 
wervelkolom en rugklachten voorkomen worden.

5°
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3. NBN EN 1335
Maatvoering

3.1 Zithoogte Standaard gasveer: zithoogte 43.5 – 56 cm
 andere gasveren mogelijk op aanvraag

3.2 Zitting Instelbare zitdiepte: 39 tot 49cm, 9 posities

3.3 Rugleuning Rughoogte lage rug: 47 cm
Rughoogte middelhoge rug: 57 cm
Rughoogte hoge rug: 67 cm
Lendensteun: verstelbaar over een bereik 14.7 cm

3.4 Armleggers Instelbare hoogte, breedte, diepte en draaibaar

3.5 Stoffering Verwisselbaar

3.6 Wielen verschillende types wielen leverbaar:
 - Zachte wielen voor een ‘harde’ ondergrond (beton, tegelvloer, parket, etc.)
 - Harde wielen voor een ‘zachte’ ondergrond (tapijt)

3.2

3.1

3.6

3.43.5

3.3

3.5
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4. Onderhoud
Instructies en advies

4.1 Textiel De zit en de rug van de stoel kunnen het best worden schoongemaakt met een 
stofzuiger of een droog schuim. Voor het schoonmaken van leder en kunststof-
lederen hoezen neemt u best contact op met uw verkoper voor het gebruik van de 
correcte schoonmaakmiddelen.

4.2 Kunststof onderdelen Kunststoffen onderdelen mogen worden schoongemaakt met een droge of 
lichtvochtige doek, of met een stofzuiger

4.3 Gasveer Sommige delen van de gasveer kunnen een smeermiddel bevatten. Dit is belangrijk 
voor het correct functioneren van dit onderdeel, gelieve dit smeermiddel niet te 
verwijderen.

4.4 Algemene herstellingen Gelieve contact op te nemen met uw verkoper voor eventuele herstellingen, 
herstofferingen of het vervangen van beschadigde onderdelen.
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