Ophangbaar
U-onderstel,
natuurlijk met
stapelbescherming

PRODUCTVIDEO

– onze sterkste schoolstoel
Ophangbaar
Freischwigeronderstel,
stapelbaar, natuurlijk
met stapelbescherming

10

jaar
garantie*

UltraFle

Design, ergonomie & stabiliteit in een perfecte symbiose…

*10 jaar garantie op breuk van de schelp bij normaal gebruik.

UltraFle

Stoel met ophangbaar U-onderstel

– Up!

10

jaar
garantie*

Het in de rugleuning ingebouwde handvat maakt het eenvoudig om de stoel te dragen
en aan een tafel op te hangen. Het onderstel wordt vervaardigd uit een 22 mm dikke buis
van speciaal staal. Dit model kunt u snel en eenvoudig aan elke schoolbank ophangen.

Bekijk ook onze onlinevideo
PRODUCTVIDEO

• Extra stabiele, breukvaste zitschelp met 10 jaar
garantie op breuk van de schelp

• Ergonomisch gevormde zitschelp met praktisch
handvat voor eenvoudig dragen en ophangen

UltraFle

• Zeer hygiënisch – perfect schoon te maken oppervlak
• Stabiel, gelast onderstel met extra dwarssteun
• 3D gebogen U-onderstel voor optimale, eenvoudige
ophanging

*10 jaar garantie op breuk van de schelp bij normaal gebruik.

UltraFle

Deze stoel valt niet alleen op qua vorm, functionaliteit en design, maar is ook uiterst
stabiel en stevig. De ergonomisch gevormde zitschelp is zo flexibel dat ze garant staat
voor een optimaal zitcomfort. Tegelijk maken de steunen op de achterzijde de zitschelp
zo stabiel en breukvast dat zelfs een terreinwagen van 2,3 ton ze niet kapot krijgt als hij
erover rijdt.

Stoel met ophangbaar Freischwinger-onderstel

– Swing!

10

Het in de rugleuning ingebouwde handvat maakt het eenvoudig om de stoel te dragen
en aan een tafel op te hangen. Het onderstel wordt vervaardigd uit een 22 mm dikke buis
van speciaal staal. Dit model kunt u snel en eenvoudig aan elke schoolbank ophangen.

jaar
garantie*

Bekijk ook onze onlinevideo
PRODUCTVIDEO

• Extra stabiele, breukvaste zitschelp met 10 jaar
garantie op breuk van de schelp

• Ergonomisch gevormde zitschelp met praktisch

UltraFle
handvat voor eenvoudig dragen en ophangen

• Zeer hygiënisch – perfect schoon te maken oppervlak
• Stabiel, gelast onderstel met extra dwarssteun
• 3D gebogen Freischwinger-onderstel, ergonomisch
verend

*10 jaar garantie op breuk van de schelp bij normaal gebruik.

UltraFle

Deze stoel valt niet alleen op qua vorm, functionaliteit en design, maar is ook uiterst
stabiel en stevig. De ergonomisch gevormde zitschelp is zo flexibel dat ze garant staat
voor een optimaal zitcomfort. Tegelijk maken de steunen op de achterzijde de zitschelp
zo stabiel en breukvast dat zelfs een terreinwagen van 2,3 ton ze niet kapot krijgt als hij
erover rijdt. De UltraFlex “Swing!” springt telkens weer terug naar zijn oorspronkelijke
vorm, waardoor hij zelfs na jaren zijn zithoogte conform DIN ISO 5970 blijft behouden.

Maattabel

UltraFle

PRODUCTVIDEO

Bestelmaat
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Gemiddelde lichaamslengte in cm
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Zithoogte van de stoel in cm
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Tafelhoogte in cm
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Nummering volgens DIN ISO 5970
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oranje

violet

geel

rood

groen

blauw

wit

Bestelkleur
*De stoelhoogten zijn conform de DIN-standaard met extra grote en comfortabele zitschelp.

Zitschelpkleuren

UltraFle – Up!

01 geel
02 rood

Stoel met ophangbaar U-onderstel, schelp
leverbaar in 11 kleuren, onderstel in
RAL 9006.

04 groen
05 lichtgrijs
06 donkergrijs
07 wijnrood
08 lila
09 oranje
10 limoengroen
11 lichtblauw

STK-UFU.. ..

Prijs op verzoek

UltraFle

UltraFle – Swing!
Stoel met ophangbaar Freischwingeronderstel, schelp leverbaar in 11 kleuren,
onderstel in RAL 9006.
STK-UFF.. ..
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Prijs op verzoek

*10 jaar garantie op breuk van de schelp bij normaal gebruik.

03 blauw

