
Volendam
Design op hoog niveau.

De bureaustoel met een functiebepalende vormgeving.
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Model 5502 / 23ZW / 053M

Model 5582/09ZW(2x)/029M

Model 7114SL/019M

Model 5514

De Volendam, design op hoog niveau.

De bureaustoel met een functiebepalende vormgeving.
Deze comfortabele bureaustoel schikt zich eenvoudig naar de wensen van de individuele  gebruiker.

Een tot in detail uitgebalanceerd stoelen concept waarin het milieu absoluut onze aandacht heeft gekregen.

 Het ergonomisch ontwerp in combinatie met het vooruitstrevend design maakt de Volendam serie uitermate 

geschikt voor uw hedendaagse werkplek zowel op kantoor als thuis. De Volendam, typisch Bèta!!



18ZW 22ZW 23ZWModel 5502 / 23ZW / 053M

Model 5513 NPR / 23ZW / 053M

Rug:

•  Diverse uitvoeringen mogelijk.

•  Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk.

•  Lendensteun in hoogte verstelbaar.

•  Ergonomisch vormgegeven rug. 

•  Veiligheidsblokkering.

Zitting:

•  Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk.

•  Synchroon zitsysteem.

•  Zitdiepteverstelling van 5 cm.

•  Gewichtsinstelling onder de stoel.

Onderstel:

•  Wielen volgens de EN-DIN-12529 norm.

•  Kunststof voetenkruis volgens de ANSI/BIFMA X5.1 no.8 norm.

•  Zithoogteverstelling van 40-53 cm d.m.v. EN-DIN-4551 geteste 

veilige gasveer.

Opties :

•  4-D armleggers (18ZW) met een hard kunststof opdek.

•  4-D armleggers (22ZW) met een kunststof drager en 

een zacht pur opdek.  

•  4-D armleggers (23ZW) met een aluminium gepolijste drager 

en een  zacht pur opdek. 

•  Aluminium gepolijst voetenkruis. 

•  Zacht geremde wielen 

Kenmerken van de NEN-Volendam Kenmerken van de NPR-1813-Volendam

De Volendam, typisch Bèta!!

Rug:

•  Diverse uitvoeringen mogelijk.

•  Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk.

•  Lendensteun in hoogte verstelbaar.

•  Ergonomisch vormgegeven rug. 

•  Veiligheidsblokkering.

Zitting:

•  Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk.

•  Synchroon zitsysteem.

•  Negatieve zithoekinstelling tot + 5 graden.

•  Zitdiepteverstelling van 10 cm.

•  Gewichtsinstelling dmv “quick weight adjustment”.

Onderstel:

•  Wielen volgens de EN-DIN-12529 norm.

•  Kunststof voetenkruis volgens de ANSI/BIFMA X5.1 no.8 norm.

•  Zithoogteverstelling van 41-55 cm d.m.v. EN-DIN-4551 geteste 

veilige gasveer.

Standaard armleggers:

•  4-D armleggers (22ZW) met een kunststof drager en een zacht pur 

opdek.  

Opties :

•  4-D armleggers (23ZW) met een aluminium gepolijste drager en 

een  zacht pur opdek. 

•  Aluminium gepolijst voetenkruis. 

•  Zacht geremde wielen.
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PL
ASTIC

Het gebruikte kunsstof 
is 100 % recyclebaar
en bestaat o.a. uit reeds 
gerecycled kunststof.

De vulling bevat geen 
schadelijke stoffen.

Stoffen met een Eco-
label zijn mogelijk.

Stofgroep 2 Xtreme 
bestaat uit 100% 
gerecycled garen.

Het gebruikte staal en 
aluminium is 100 % 
recyclebaar.

De stoel wordt 
milieuvriendelijk verpakt 
in gerecycled plastic hoezen of 
gerecyclede kartonnen dozen. Na gebruik 
zijn deze wederom te recyclen.

Bèta kantoorstoelen heeft het kwaliteitkeurmerk ISO 9001 en milieukeurmerk ISO 14001

Verantwoord VolendamDe Volendam Familie

Model 5502/18ZW/053M:

• 4-D armlegger

• Aluminium gepolijst voetenkruis

• Netrug

Model 5514SL/019M:

• Verchroomd frame

• Netrug 

Model 5513NPR/23ZW /053M:

• 4-D armlegger

• Gepolijst aluminium voetenkruis

• Netrug

Model 5514:

• Netrug 

• Verchroomd onderstel

Model 7102/18ZW:

• 4-D armleggers

• Kunststof voetenkruis

• Gestoffeerde rug

Model 7114SL/019M /017M:

• Verchroomd frame

• Gestoffeerde rug

• Slededoppen voor harde vloeren

Model 7113NPR/22ZW:

• 4-D armleggers

• Kunststof voetenkruis

• Gestoffeerde rug

Model 5582/09ZW/029M:

•  Aluminium gepolijste armleggers (2x)

•  Tafeltje

•  Netrug

De Volendam, typisch Bèta!!
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Uw leverancier:

Eventuele wijzigingen voorbehouden

Bèta, sterk in zitten
www.betakantoorstoelen.nl

NederlaNds kwaliteits product


