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Een veelgehoorde vraag: wat is een goede bureaustoel? Eén van de belangrijkste eigenschappen van een 
goede bureaustoel is dat deze voldoende instelmogelijkheden moet hebben. Maar.. Er zijn meer eisen.. 

Lees hieronder waarop je moeten letten bij het aanscha�en van een nieuwe bureaustoel: 

1. Functioneel:  Op de markt zijn veel trendy bureaustoelen verkrijgbaar, maar kies voor 
functionaliteit in plaats van uiterlijk. Het is belangrijker dat je comfortabel zit.

2. Geschikt voor een kantoordag: Goedkopere bureasutoelen zijn vaak niet geschikt voor lang-
durig gebruikt. Een uurtje thuiswerken? Dan kan een goedkopere bureaustoel prima zijn.

3. Kwaliteit: Een goedkope bureaustoel gaat sneller kapot en is vaak duurkoop. Controleer of de 
bureaustoel stevig aanvoelt. Zijn de armleggers stevig? Is het mechaniek van staal of kunststof? Bij 
kwalitief goede bureaustoelen is het ook mogelijk om vervangende onderdelen te krijgen, mocht er 
onverhoopt iets kapot gaan.

4. Stof en bekleding: De slijtvastheid van
stof drukt men uit in Martindale. Onder een 
zekere druk wordt wrijving op de stof uitgeoefend. 
Het resultaat wordt uitgedrukt in het aantal toeren
dat het apparaat heeft gemaakt, voordat de stof 
zichtbaar kapot gaat. Terwijl een normale 
bureaustoel zo’n 20.000 Martindale heeft, heeft 
een goede bureaustoel zelfs 100.000 Martindale. 

5. Armsteunen:  Armleggers ondersteunen je bovenlichaam en voorkomen schouder- en 
nekklachten. De betere armleggers zijn minimaal verstelbaar in de diepte, breedte en hoogte (4D of 5D). 

6. Rugleuning: De bolling van de rugleuning moet zorgen dat het holle gedeelte van de rug 
voldoende ondersteund wordt. Betere bureaustoelen hebben een mechaniek met gewichtsregeling en 
een verstelbare rugleuning.

7. Steun onderrug: Sterk aanbevolen is een instelbare lendensteun of lumbaalsteun, waardoor
je onderrug extra ondersteuning heeft. 

8. Zitting: Een in hoogte verstelbaar zitgedeelte van de bureaustoel is noodzakelijk, maar kies ook
voor een bureaustoel met een instelbare zitdiepte. Zo knellen je benen niet af. 

9. Wielen:  Sommige wielen zijn geschikt voor zachte vloeren (vloerbedekking), andere voor harde 
vloeren. Dit voorkomt beschadigen en zorgt dat wielen correct rollen. 

10. Garantie:  Een langere garantie geeft een goede indicatie over het vertrouwen van het product 
door de leverancier. Op goede bureaustoelen wordt daarom langer garantie gegeven.

De perfecte bureaustoel
Wij kunnen ruim 80 verschillende bureaustoelen aanbieden. Hieronder onze hardlopers. Op zoek naar
een andere bureaustoel? Neem gerust contact met ons op. 

Aanbod bureaustoelen

De rugleuning bestaat uit een straks gespannen
net dat �jne en stevige ondersteuning aan de rug 
biedt. Voorzien van armleggers, een kunststof 
voetenkruis en een gaslift voor het instellen 
van het zitgedeelte.

Pluspunten: Minpunten:

Bureaustoel voor een
lager budget

Beperkte instel-
mogelijkheden

Niet aanbevolen voor 
8 uur gebruik 

Een bureaustoel met een goede prijs-/kwaliteits-
verhouding. De rugleuning, zithoogte, zitdiepte en 
armleggers (3D) zijn verstelbaar. De rugleuning is 
voorzien van mesh (net). Prima bureaustoel voor 
meerdere uren gebruik op kantoor of thuiswerkplek.  

Adelle:

Calida:

Goede garantie, stof 
100.000 Martindale

Pluspunten: Minpunten:

Veel bureaustoel voor 
laag budget

Beperkte instel-
mogelijkheden

Geen lumbaalsteun

-NEN1335 ARBO gecerti�ceerd 
-Wielen geschikt voor harde en zachte vloeren
-5 jaar garantie

Een bureaustoel met veel instelmogelijkheden en die 
voldoet aan de NEN 1335 norm. De stoel is uitgerust 
met 4D armleggers en heeft een lendesteun voor 
extra steun in de rug. Geschikt voor 8 uur gebruik.  

Delmi:

4D armleggers

Pluspunten: Minpunten:

Goede prijs/kwaliteits-
verhouding

De armleggers kunnen 
minimaal naar binnen 

-Wielen geschikt voor zachte vloeren
-2 jaar garantie

-NEN1335 ARBO gecerti�ceerd 
-Wielen geschikt voor harde en zachte vloeren
-3 jaar garantie

€ 365,-

€ 299,-

€ 249,-

11. Normering: De normering NEN1335 (Europees) en NPR1813 
(Nederlands) zegt iets over de maatvoering en instelbaarheid van een bureau-
stoel.  Bureaustoelen die NPR1813 goedgekeurd zijn, zijn zo in te stellen dat 
zo’n 95% van de Nederlandse gebruikers er goed op kan zitten. 



Zeer degelijke, Duitse bureaustoel van Kohl. 
De stoel is voorzien van een rugleuning van 63cm
met lendesteun voor extra steun in de rug.  Je 
schouders en armen worden voldoende onder-
steund door 4D armleggers. De stoel is verder
up te graden door te kiezen voor een aluminium
voetenkruis, speciale stof en meer. 

Pluspunten: Minpunten:

Duitse kwaliteit,
zeer degelijk gebouwd

Zeer hoogwaardige, luxe bureaustoel inclusief 
Air Seat. Deze zorgt voor microbewegingen, 
waardoor rugklachten zoveel mogelijk worden
voorkomen. De stoel is modulair op te bouwen. 
Kies voor een speciale stof, een aluminium 
voetenkruis en wielen met een chroom accent. 
Alles is mogelijk! 

Kohl Anteo Up:

Kohl Selleo Edge:

Rugklachten worden
voorkomen

Pluspunten: Minpunten:

Veel mogelijkheden, 
ook in stof e.d.

-Verkrijgbaar in hoogwaardige stof 
-Modulair op te bouwen
-5 jaar garantie

-Rugleuning 63 cm met lendensteun
-Modulair op te bouwen
-5 jaar garantie

€ 299,-

€ 705,-

Eén van de hardlopers. Een zeer degelijke bureaustoel 
met veel instelmogelijkheden. NPR1813 gecerti�ceerd
en daardoor geschikt voor vrijwel 95% van de 
Nederlanders. De rugleuning is in hoogte 
verstelbaar, de stoel is voorzien van een lumbaal
-steun en heeft 3D armleggers. 

Pluspunten: Minpunten:

Bureaustoel met veel
instelmogelijkheden

Een bureaustoel met veel instelmogelijkheden, 
NPR1813 certi�cering en met 10 jaar garantie! Eén 
van onze hardlopers. Deze bureaustoel is geschikt 
voor 95% van de gebruikers en is voorzien van een 
grote rugleuning. O.a. lumbaalsteun, verstelbare 
rugleuning, 3D armleggers en gewichtsregeling. 

Alisa:

Aldena Plus:

10 jaar garantie

Pluspunten: Minpunten:

Veel instelmogelijk-
heden

-NPR1813 ARBO gecerti�ceerd
-Wielen geschikt voor harde en zachte vloeren
-10 jaar garantie

Modulair op te bouwen

Pluspunten: Minpunten:

Duitse kwaliteit, zeer 
degelijk gebouwd

-NPR1813 ARBO gecerti�ceerd 
-Wielen geschikt voor zachte en harde vloeren
-5 jaar garantie

-Modulair op te bouwen
-Duitse kwaliteit
-5 jaar garantie

€ ,-

€ 489,-

€ 429,-
Veel gekozen bureau-
stoel

Rugleuning is erg groot 
voor kleinere mensen

Kohl Tempeo:
Deze Duitse Kohl bureaustoel heeft een mooi
vormgegeven achterkant en staat fraai in elk kantoor.
De stoel is modulair op te bouwen, dat wil zeggen 
dat je de keuze hebt om bepaalde onderdelen of 
stofsoort wel of niet te kiezen. Zo kun je kiezen voor
extra ergonomie met een Air Seat, 5D armleggers of
extra ledensteun.

Hard-
loper!

Hard-
loper!

€ 724,-

Hoog zitcomfort

Niet geschikt voor 
mensen die >120kg 

Kohl Tempeo Wave:

Zeer hoogwaardige, luxe bureaustoel inclusief 
Air Seat. Deze zorgt voor microbewegingen, 
waardoor rugklachten zoveel mogelijk worden
voorkomen. De stoel is modulair op te bouwen. 
Deze stoel heeft een speciale wave stof, een 
aluminium voetenkruis en wielen met een 
chroom accent. Alles is mogelijk! 

-Wave rugleuning
-Modulair op te bouwen
-5 jaar garantie

Rugklachten worden
voorkomen

Pluspunten: Minpunten:

€ 907,-
Eyecather, veel mogelijk-
heden

€ 643,-



Demasko
Ergonomische Oplossingen

& Kantoorinrichting

Demasko
Beusemkolkweg 8
7634PA Tilligte
0541 700 285 
www.demasko.nl

Gratis proefplaatsing
Ieder mens is natuurlijk uniek en de lichamelijke maten en verhoudingen zijn verschillend. Daarom
zou de ene bureaustoel iemand beter bevallen dan de andere. Wij bieden daarom onze klanten 
de mogelijkheid om één of meerdere bureaustoelen uit te proberen. We stellen dan gelijk de 
bureaustoel correct voor je in. Na de proefperiode weet je zeker of de bureaustoel bij je past!

info@demasko.nl - 0541 700 285 

Vrijblijvend advies
Natuurlijk wil je de juiste  bureaustoel kiezen voor je personeel. WIj komen graag langs op locatie
om de juiste bureaustoelen te adviseren. Gratis en vrijblijvend. Bel 0541 700 285 of stuur ons een 
e-mail via info@demasko.nl 

Bezoek aan onze showroom
Natuurlijk is het ook mogelijk om onze showroom 
te bezoeken. Hier kun je een groot aantal 
bureaustoelen bezichtigen en uittesten. 

Bezoek onze showroom, bel 0541 700 285 of mail
naar info@demasko.nl Wij helpen je graag!

Stel de bureaustoel goed in! 
Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is
om een goede zithouding aan te houden. Een 
bureaustoel dat niet correct is ingesteld kan 
alsnog tot klachten leiden. Wij helpen altijd 
met het instellen van de bureaustoelen. 
Bij ons zit je goed!


