Mido Stoel

Comfort, een hoogwaardige afwerking en een mooi kleurenpallet
versterken de architecturale vormgeving en persoonlijke touch
welke belangrijk zijn voor een hedendaagse zorgstoel.

Afmetingen

Onderstel
4-poots metalen onderstel.
De poten bestaan uit een rond staalprofiel (diam. 19 x 2 mm) gelast aan een zitframe.
De achterpoten komen iets verder dan de rug en vermijden hierdoor muurbeschadiging.
De stoel is stapelbaar.
Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
Geen zichtbare bevestigingspunten.
De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.

10420 | Mido stoel | 51 x 56 x h 82 cm
14896 | Mido armstoel | 57 x 56 x h 82 cm
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Zitting
Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.
Opening tussen zit en rug vereenvoudigt het reinigen.
Ergonomisch voorgevormde zitschelp in multiplex, dikte 10 mm.
Eenvoudige demontage van de zitting zodat herstofferen mogelijk is.
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Rugsteun
-- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.
-- Ergonomisch voorgevormde zitschelp in multiplex, dikte 10 mm.
-- Eenvoudige demontage van de rug zodat herstofferen mogelijk is.

Armsteunen (bij armstoel)

Materiaalgebruik en afwerking
-- Metaal:
-- epoxy-coating RAL 9010 wit
-- epoxy-coating RAL 9006 alu

-- De armsteunen vormen één geheel met de poten.
-- De armsteunen zijn licht gebogen en bieden een optimale steun bij het in- en uitstappen.

-- epoxycoating RAL 9005 zwart (structuurlak)
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Hout: Multiplex.
Brandvertragend schuim.
Stoffering: volgens collectie.
Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten
en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen,
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Kleuren
Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.
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