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Ein Meilenstein der Ergonomie – mit Ecken und Kanten.

SELLEO® EdgE



Een mijlpaal in de ergonomie

duidelijke vormen en uitzonderlijk zitcomfort 
SELLEO® EDGE – een bureaustoel voor op kantoor en voor de thuiswerkplek. De stoel combineert ergonomie, uitzonderlijk 

zitcomfort met duidelijke functies in een helder ontwerp. De unieke KBS® van KÖHL® zorgt voor maximaal steun onder in de rug. 

Het eenvoudig instelbare multi-functionele synchroon mechaniek samen met de optionele KÖHL® AIR-SEAT bevorderen het  

dynamisch zitten. Voor de SELLEO® EDGE zijn uitsluitend duurzame materialen gebruikt en de stoel is vervaardigd in Duitsland. 

De hoge kwaliteit waarborgt u van een lange levensduur.
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Een mijlpaal in de ergonomie
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SELLEO® EdgE
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SELLEO® EdgE & AntEO®
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SELLEO® EDGE & ARTISO®
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BLijf in BEwEging
MEt dE KöhL® Air-SEAt

De KÖHL® AIR-SEAT stimuleert 

een actieve houding door micro- 

bewegingen, het traint de dieper 

gelegen rugspieren en voedt  

de tussenwervelschijven door een 

automatische verandering van  

de zithouding. Het werkt zonder 

dat je het merkt.

De KÖHL® AIR-SEAT is ideaal om 

rugklachten te voorkomen en om 

comfortabel en ergonomisch te 

zitten in het geval van rugklachten.

Geïntegreerde 2-kamer lucht-

kussen met een eenvoudig 

drukventiel. De hoeveelheid 

lucht en daarmee de hardheid 

van het kussen is individueel 

aan te passen aan het gewenste 

zitcomfort, de behoefte aan 

beweging en aan het gewicht 

van de gebruiker.
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A IR-SEAT-MOV IE

KöhL® Air-SEAt

Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/innen e.V. 

www.igr-ev.de
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Optioneel toepasbaar: De KÖHL 
lendensteun KBS® de geïntegreerde, 
traploos hoogte en diepte instelbare 
rugondersteuning.

Armleggers: hoogte en breedte instelbaar.  
Optioneel is de armpad ook verschuifbaar 
naar voren en achteren.

tEChniEK
In hoogte verstelbare, comfortabel 
gestoffeerde rugleuning voor een optimale 
ondersteuning van de rug en ook van de 
schouders. 

Optioneel met hoofdsteun en/of kledinghanger.
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SELLEO® EdgE

De KÖHL COMFORT zitting voor maximale ondersteuning en 
optioneel uitvoerbaar met de KÖHL AIR-SEAT. Gestoffeerd in 
een stof naar keuze. De gehele zitting is zonder gereedschap 
eenvoudig verwisselbaar.

Standaard uitgevoerd voor gebruikers tot 120 kg.  
Optioneel mogelijk tot 150 kg.

Multifunctioneel synchroon mechaniek  
met voorwaartse zitneig instelling. Standaad  
voorzien van een zitdiepte verstelling. 
Optioneel: verkrijgbaar zonder zitdiepte verstelling.

Kruisvoet is standaard uitgevoerd in PA (kunststof) kleur 
zwart. Optioneel: aluminium gepolijst of aluminium zwart.  
De wielen zijn standaad hard of zacht.  
Optioneel: universele wielen met een chroom accent.

Kruisvoet

Optioneel: aluminium zwart.Optioneel: aluminium gepolijst.

Armleggers

2D-armleggers nr. 62. Hoogte- 
en breedte instelbaar, houder  
in PA (kunststof) zwart.

3D-armleggers nr. 63. Hoogte-, 
breedte- en diepte instelbaar, 
houder PA (kunststof) zwart.

5D-armleggers nr. 55 voor 
smalle personen. Hoogte-, 
breedte- en diepte instelbaar, 
armpad is 360graden draaibaar. 
Houder PA (kunststof) zwart.

4D-armleggers nr. 54, hoogte-, 
breedte- en diepte instelbaar, 
armpads zijn draaibaar.  
Houder gepolijst.

4D-armleggers nr. 54 met 
leder, hoogte-, breedte- en 
diepte instelbaar, armpads zijn 
draaibaar. Houder gepolijst.

Hoofdsteun

In glad of geperforeerd leder.

Gasveer

Verchroomde gasveer met 
extra diepte vering (MTF) voor 
meer zitcomfort.

Optioneel zijn lagere en 
hogere gasveren mogelijk. 
Gasveer zwart. 

Duurzaamheid: recyclingspercentage van 95% 
De componenten van SELLEO® EDGE zijn zo ontworpen,  
dat een lange levensduur kan worden bereikt. Tijdloos design, 
5 jaar garantie en de eenvoudige uitwisselbaarheid van  
onderdelen dragen bij aan de lange levensduur met een  
minimale impact op het milieu.
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KÖHL GmbH   |   Paul-Ehrlich-Strasse 4   |   63322 rödermark   |   germany   |   tel.: +49 6074 9280   |   E-Mail: info@koehl.com   |  www.koehl.com

www.koehl.com
Wilt u de SELLEO® EDGE uitproberen?


