
De Berlijn zoekt de grens op van ergonomie, comfort & design.
Laat u inspireren door het beste van Bèta.

DE BERLIJN



De aantrekkingskracht van de Berlijn in uw interieur. 

Indrukwekkend, compleet en onweerstaanbaar.

DE KRACHT
VAN CONTRASTEN
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ONTDEK DE 
KLEUREN 
VAN BERLIJN

De Berlijn kent vele gezichten. 

Zowel de vorm,kleuren en materialen zijn met zorg en oog voor detail 

geselecteerd. Zo weet de Berlijn in elk interieur een uitgesproken 

statement te maken.

Een vloeiend design.

Fantasie kent geen grenzen, Kiezen voor een eigen stijl is een doel 

op zicht. Op die manier kunt u laten zien wie u bent. Zitten op een 

bureaustoel waarbij vorm en functie perfect op elkaar zijn afgestemd. 

Met zijn imposante voorkomen straalt deze stoel zelfvertrouwen uit. De 

Berlijn is een toonbeeld van baanbrekend en onberispelijk design. Met 

een elegant lijnenspel dat comfort en kwaliteit uitstraalt.

De Berlijn haalt haar inspiratie uit de strakke lijnen 

en eigenwijze architectuur die het straatbeeld van 

de Duitse hoofdstad bepalen.
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ERGONOMISCH IN 
ELKE POSITIE

SAMENGESTELD UIT 
DUURZAAMHEID
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De zitting bestaat uit een zitmechaniek, wat gemaakt is van glasvezel 

versterkt kunststof, een zitkussen, wat gemaakt is van voorgevormd 

schuim en stof, en een zitdiepteverstelling, wat ook gemaakt is van 

glasvezel versterkt kunststof. Bovenstaande delen zijn voor 84% 

recyclebaar. Het zitkussen is bovendien zeer eenvoudig te vervangen, 

wat de totale levensduur van de stoel aanmerkelijk kan verlengen.

De rug bestaat vooral uit kunststof en aluminium. De aluminium gepolijste 

rugstang bestaat uit 100% gerecycled aluminium en is na gebruik weer 

voor 100% te recyclen. Het kunststof rugframe is gefabriceerd met 

25% gerecycled kunststof en is na de levenscyclus voor 100% te recyclen. 

De transparante net stof is gemaakt van polyester.

Er zijn diverse voetkruizen mogelijk. Er is een zwart kunststof voeten-

kruis wat gemaakt is van glasvezel versterkt kunststof en is na de levens-

cyclus voor 100% te recyclen. Het aluminium gepolijste voetenkruis 

bestaat voor 100% uit gerecycled aluminium en is na gebruik weer ook 

voor 100% te recyclen. 

De multifunctionele armleggers bestaan uit staal, kunststof en PUR. 

Deze onderdelen zijn voor 93% recyclebaar.

De norm NPR1813

De NPR1813 is de afkorting van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813. 

De NPR1813 bestaat uit 3 delen namelijk, kwaliteit, veiligheid en 

afmetingen. De Berlijn is extreem getest , zodat deze stoel uiteindelijk 

veel meer kan weerstaan dan de alledaagse bezigheden. Onze teststoelen 

hebben verschillende tests doorlopen, waaronder het belasten van de 

zitting met 150 kg (120.000 keer) en belasten van de armleggers met 

40 kg( 60.000 keer). Iedere Berlijn is gemaakt om deze en vele andere 

veeleisende tests te kunnen weerstaan.

De NPR 1813 staat ook voor de ergonomische uitgangspunten van de 

Berlijn bureaustoel. Uitgangspunt hiervan is dat zoveel mogelijk mensen 

gebruik kunnen maken van één goede bureaustoel. Daarom is de Berlijn 

geschikt zijn voor 95% van de gebruikers.

De Berlijn bureaustoel voldoet aan alle NEN-EN-1335 en NPR-1813 

eisen. Een aantal van deze eisen zijn onder andere:

• zithoogte is verstelbaar van 41-55 cm

• de zitdiepte is verstelbaar van 38-48 cm

• armsteun heeft een verstelbare hoogte van 20 tot 30 cm en  

 moet minimaal 5 cm breed en 20 cm lang zijn

• de afstand tussen armleggers moet instelbaar zijn tussen  

 36 en 51 cm

• de afstand van de voorzijde van de armsteun tot de  

 voorzijde van de zitting is minimaal 20 cm.

Zithoogte is verstelbaar van 41-55 cm

Armsteun heeft een verstelbare hoogte 

van 20 tot 30 cm en is minimaal 5 cm 

breed en 20 cm lang zijn

Zitdiepte is verstelbaar van 38-48 cm
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BERLIJN MODELLEN:

www.BETAKANTOORSTOELEN.NL

Stoffen met het
Europees ecolabel

zijn mogelijk.

De gebruikte
kunststoffen zijn

100% recyclebaar.

2500 / 2600 - SERIE

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.

Zitting:

•   Diverse kleuren en kwaliteiten stof mogelijk.

•   Synchron zitmechaniek met negatieve zithoek instelling

•   Zitdiepteverstelling van 10 cm.

Rug:

•   Rug in hoogte verstelbaar.

•   Rug gestoffeerd met transparante netweave.

•   Rug gestoffeerd met stof.

•   Diverse kleuren netweave en stof mogelijk.

•   Ergonomisch vormgegeven rug.

•   Veiligheidsblokkering.

Standaard armleggers:

•   4-D armleggers (01ZW) met een kunststof drager en een zacht 

pur opdek. 

•   4-D armleggers (09ZW) met een aluminium gepolijste drager en 

een zacht pur opdek.  

Opties :

•   Aluminium gepolijst voetenkruis.    

•   Zitsysteem met rughoek begrenzing.

•   Zacht geremde wielen

•   Neksteun gestoffeerd met transparante netweave.

•   Neksteun gestoffeerd met stof.

De vulling voldoet
aan het eco-label

Öko-tex-100.

Het metaal is
100% recyclebaar.

Milieuvriendelijke
lakken.

Bèta, sterk in zitten.
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