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Design: Matthias Dohm

Genieten van vorm en functie. Intuïtief te bedienen, in een mum van tijd 
ingesteld voor correct, ergonomisch zitten. Ideaal voor front- en backoffice.

Duera
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Duera

Bureaustoel met opdekstoffering, Bureaustoel met netbespanning

Functionaliteit -  Puntsynchroonmechanisme
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning 28°
-  Met progressieve tegendruk

Lichaamsgewichts-
instelling

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

Synchroonblokkering -  In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)
-  Openingshoek 92°

Zithoogte-instelling -  40-51 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer

Zitting -  Zitdiepte 42 cm
-  55 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling

Rugleuning -  60 cm
-  Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart
-  due89 / due88: 3D-tricotagenet, zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
-  due99 / due98: Met opdekstoffering in stof of leer

Neksteun -  7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°
-  Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan,

waardoor drukpunten vermeden worden
-  due99: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding
-  due89: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen en leren bekleding

Lendensteun -  3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale ondersteuning

Wielen -  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd
-  Greenguard-certificering
-  FACTS testoordeel zeer goed

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

Conferentiefauteuil

Onderstel -  Ronde buis onderstel Ø 25 mm, zwart
-  Passend tot 125 kg lichaamgewicht
-  Niet stapelbaar

Zitting -  60 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling

Rugleuning -  100% polyester in de kleur zwart of met opdekstoffering in stof of leder
-  Met beweegbare rugleuning (17°)
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³

Armleuning -  Armleuningdekjes PU kunststof, zwart

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761
-  Greenguard-certificering

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen

68

60

15
 +

 7

40 + 7

63
 - 

74
 +

 1
0

40
 - 

51

10
3 

- 1
14

47

68

due99
met armleuningen: due99 - 20 kg 
zonder armleuningen: due99 - 18 kg

68

40 + 7

40
 - 

51
60

63
 - 

74
 +

 1
010

3 
- 1

14

47

68

due98 + 3553
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zonder armleuningen: due88 - 19 kg

46

6154

47    43

67

43

91

due56
met armleuningen: due56 - 9 kg
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due46
met armleuningen: due46 - 8 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun
due99 0,90 x 1,30 m 0,80 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m 0,40 x 1,30 m
due98 0,90 x 1,30 m 0,80 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m -
due89 - 0,80 x 1,30 m - 0,40 x 1,30 m
due88 - 0,80 x 1,30 m - -
due56 0,90 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m -
due46 0,90 x 1,30 m - - -
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Duera Bureaustoel met opdekstoffering
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step

06
Evida

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due99

due98

 Basisuitvoering   Opties tegen meerprijs

Option Beschrijving Code due99 due98

Armleuningen zonder armleuningen 3500

in hoogte verstelbare 
armlegger 
(reeds inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3545

3D-arm supports 
(reeds inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3549

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550

Z-armleuningen zwart 3553

met leren armleuningdekjes 3573

4F-arm supports aluminium 
(reeds inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3557

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577

aluminiumkleurig 3558

gepolijst 3559

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579

Zitting basisuitvoering 3750

zitting met pocketveren (inclusief zijkanten zitting zwart PS01) 3751

celligence®-zitting (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging) 3752

Rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801

gepolijst 3803

Zittingdrager kleur aluminium zwart 3701

Kruisvoet kleur kunststof zwart, versterkt met glasvezel, 
L, 5-teens

3221

design kruisvoet aluminium zwart, 5-teens 3241

aluminiumkleurig, 5-teens 3242

gepolijst, 5-teens 3243

Wielen / Glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104

Counterstoel glijders en voetenring (niet in combinatie met 3420) 3107

viltglijder en voetenring (niet in combinatie met 3420) 3117

Zithoogte 40-51 cm 3300

40-51 cm met basisvering 3301

46-60 cm met basisvering 3303

60-85 cm gasveer voor counterstoel (alleen in combinatie met 3107/17) 3305

Overige kenmerken zitdiepteverstelling / schuifzit (zitting 7 cm naar voren te verstellen) 3420

zitneiging (van 5° traploos verstelbaar, alleen in combinatie met 3420) 3424

extra zware lichaamsgewichtsinstelling (70 - 150 kg) 3432

armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917

verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen) 3817

zijkanten zitting zwart (0514 oder 4880) PS01

kledingbeugel, kunststof zwart 3918

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08 -

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd * P001

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs 
Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren
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Duera Bureaustoel met netbespanning
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step

06
Evida

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due89

due88

 Basisuitvoering   Opties tegen meerprijs

Option Beschrijving Code due89 due88

Armleuningen zonder armleuningen 3500

in hoogte verstelbare armlegger 
(reeds inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3545

3D-arm supports 
(reeds inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3549

zwart, met soft 
armleuningdekjes

3550

Z-armleuningen zwart 3553

met leren armleuningdekjes 3573

4F-arm supports aluminium (reeds 

inclusief breedteverstelling 3917)

zwart 3557

zwart, met leren 
armleuningdekjes

3577

aluminiumkleurig 3558

gepolijst 3559

gepolijst, met leren 
armleuningdekjes

3579

Zitting basisuitvoering 3750

zitting met pocketveren (inclusief zijkanten zitting zwart PS01) 3751

celligence®-zitting (luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging) 3752

Rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801

gepolijst 3803

Zittingdrager kleur aluminium zwart 3701

Kruisvoet kleur kunststof zwart, versterkt met glasvezel, 
L, 5-teens

3221

design kruisvoet aluminium zwart, 5-teens 3241

aluminiumkleurig, 5-teens 3242

gepolijst, 5-teens 3243

Wielen / Glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104

Counterstoel glijders en voetenring (niet in combinatie met 3420) 3107

viltglijder en voetenring (niet in combinatie met 3420) 3117

Zithoogte 40-51 cm 3300

40-51 cm met basisvering 3301

46-60 cm met basisvering 3303

60-85 cm gasveer voor counterstoel (alleen in combinatie met 3107/17) 3305

Overige kenmerken zitdiepteverstelling / schuifzit (zitting 7 cm naar voren te verstellen) 3420

zitneiging (van 5° traploos verstelbaar, alleen in combinatie met 3420) 3424

extra zware lichaamsgewichtsinstelling (70 - 150 kg) 3432

armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917

verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen) 3817

zijkanten zitting zwart (0514 oder 4880) PS01

kledingbeugel, kunststof zwart 3918

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08 -

Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren
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Duera Conferentiefauteuil
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step

06
Evida

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due56

due46

 Basisuitvoering   Opties tegen meerprijs

Option Beschrijving Code due56 due46

Armleuningen kunststof 
armleuningdekje 

zwart 3510

Kleur onderstel zwart 3251

aluminiumkleurig 3252

hoogglans verchroomd 3253

Overige kenmerken zijkanten zitting zwart (0514 oder 4880) PS01

stapelbaar (niet aan te bevelen met leren bekleding) 
(due46/56: 1+4)

3904

universeel glijders, voor zachte, stroeve vloeren 3157

glijders met vilt, voor harde vloeren 3158

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd * P001 -

* P001: Comfort + (17) dubbele prijs 
Toebehoren rijverbinding 0013, vindt u op de pagina voor toebehoren
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Design: Matthias Dohm

Duera24
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Duera24

24-uurs Bureaustoel met opdekstoffering

Functionaliteit -  Puntsynchroonmechanisme
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning 28°
-  Met progressieve tegendruk

Lichaamsgewichts-
instelling

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

Synchroonblokkering -  In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)
-  Openingshoek 92°

Zithoogte-instelling -  41-52 cm
-  Door middel van veiligheidsgasveer met basisvering

Zitdiepte-instelling -  Zitdiepte van 39-47 cm, zitting 8 cm naar voren te verstellen
-  Gebruiksvriendelijke knop, eenvoudige bediening
-  Zitting en arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar

Zitting -  75 mm zitting met harde en zachte zone bestaande uit pocketverenkern, viscoschuim en voor de
zitklimaatregeling een wollen vlies

-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling
-  Zijkanten zitting zwart

Rugleuning -  58 cm
-  Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart
-  Met luchtdoorlatende netbespanning in de kleur zwart met opdekstoffering in stof of leer

Neksteun -  due93: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding
-  7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°

Lendensteun -  3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale ondersteuning

Armleuning -  4F-arm supports gepolijst, met styling kap
-  Armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar
-  In hoogte, breedte en diepte verstelbaar, draaibaar
-  Rechts/links 30° draaibaar

Wielen -  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  BS 5459 - 2 : 2000
-  ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd
-  Greenguard-certificering

Garantietermijn -  2 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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met armleuningen: due92 - 20 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun
due93 1,00 x 1,30 m 0,85 x 1,30 m 0,93 x 1,30 m 0,40 x 1,30 m
due92 1,00 x 1,30 m 0,85 x 1,30 m 0,93 x 1,30 m -
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Duera24 24-uurs Bureaustoel met opdekstoffering
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

05
Malta
Step

06
Ultra ESD

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

19
Leer klant

due93

due92

 Basisuitvoering   Opties tegen meerprijs

Option Beschrijving Code due93 due92

Armleuningen 4F-arm supports aluminium 
(met stylingkap en breedteverstelling)

gepolijst 3659

Rugleuningdrager 
kleur

aluminium gepolijst 3803

Zittingdrager kleur aluminium zwart 3701

Kruisvoet kleur design kruisvoet aluminium gepolijst, 5-teens 3243

Wielen / Glijders harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104

Zithoogte 41-52 cm met basisvering 3301

46-60 cm met basisvering 3303

Overige kenmerken extra zware lichaamsgewichtsinstelling (70 - 150 kg) 3432

verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen) 3817

zijkanten zitting zwart (0514 oder 4880) PS01

kledingbeugel, kunststof zwart 3918

hoofdsteun in leer (voor model in stof) PK08 -

Toebehoren hygiënebescherming voor 24 uur stoelen vindt u op de pagina voor toebehoren 
Verpakkingseenheid 10 stuks in 1 verpakking
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Design: Matthias Dohm

De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) vult de DIN-norm aan met een groter 
instelbereik (bijv. 10 cm schuifzitting) en vergroot de bandbreedte 
van de doelgroep met erg kleine en ook erg grote mensen.

Duera XS-XL (NPR)
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Duera XS-XL (NPR)

Bureaustoel met opdekstoffering, Bureaustoel met netbespanning

Functionaliteit -  Puntsynchroonmechanisme
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
-  Openingshoek van de rugleuning 28°
-  Met progressieve tegendruk

Lichaamsgewichts-
instelling

-  45-125 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 12 standen, maximaal 6,6 kg per stand
-  Maximaal 70° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

Synchroonblokkering -  In 3 standen individueel instelbaar (0° / 16° / 28°)
-  Openingshoek 92°

Zithoogte-instelling -  41-55 cm met basisvering
-  Door middel van veiligheidsgasveer

Zitdiepte-instelling -  Schuifzit, zitdiepte 38-48 cm, 10 cm naar voren verstelbaar
-  Inclusief zittinghelling +2 tot -3
-  Zitting en MF-arm supports bewegen onafhankelijk van elkaar

Zitting -  55 mm PU voorgevormde schuimkussen, FCK vrij schuim
-  Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomische zitkom voor optimale drukverdeling

Rugleuning -  60 cm
-  Frame bestaande uit met glasvezel versterkt kunststof zwart
-  due69 / due68: 3D-tricotagenet, zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies
-  due79 / due78: Met opdekstoffering in stof of leer

Neksteun -  7 cm in hoogte verstelbaar en neigbaar 40°
-  Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan, waardoor drukpunten

vermeden worden
-  due79: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen bekleding, in leder bij leren bekleding
-  due69: Hoofdsteun in Skai Venezia zwart bij stoffen en leren bekleding

Lendensteun -  3D-tricotagenet ter hoogte van de lendenen, getailleerd gebreid, dus nog meer lumbale ondersteuning

Armleuning -  MF-arm supports, zwart
-  11,5 cm in hoogte verstelbaar, armsteun in breedte elk 5 (+3) cm verstelbaar (16 cm instelbereik)
-  Rechts/links 30° draaibaar
-  Instelling in de gekozen positie vast te zetten

Wielen -  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 50 mm

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van LGA Neurenberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 / afmetingen volgens NPR 1813
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  ANSI / BIFMA X 5.1 gekeurd
-  Greenguard-certificering

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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Afmetingen
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met armleuningen: due68 - 20 kg

Benodigde stof

Benodigd leer op aanvraag 

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun
due79 0,90 x 1,30 m 0,80 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m 0,40 x 1,30 m
due78 0,90 x 1,30 m 0,80 x 1,30 m 0,90 x 1,30 m -
due69 0,80 x 1,30 m - - 0,40 x 1,30 m
due68 0,80 x 1,30 m - - -
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Duera XS-XL (NPR) Bureaustoel met opdekstoffering
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step

06
Evida

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due79

due78

 Basisuitvoering   Opties tegen meerprijs

Option Beschrijving Code due79 due78

Armleuningen MF-arm supports zwart 3567

gepolijst 3569

Zitting basisuitvoering 3750

zitting met pocketveren (inclusief zijkanten zitting zwart PS01) 3751

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752

Rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801

gepolijst 3803

Zittingdrager kleur aluminium zwart 3701

Kruisvoet kleur design kruisvoet 
aluminium 

zwart, 5-teens 3241

aluminiumkleurig, 5-teens 3242

gepolijst, 5-teens 3243

Wielen / Glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104

Zithoogte 41-55 cm met basisvering 3310

46-60 cm met basisvering 3303

Overige kenmerken extra zware lichaamsgewichtsinstelling (70 - 150 kg) 3432

armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917

verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen) 3817

zijkanten zitting zwart (0514 oder 4880) PS01

kledingbeugel, kunststof zwart 3918

Een XS-XL stoel voldoet alleen met de MF-arm supports, de gasveer 3310 en de verstelbare lendensteun 3817 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR) 
Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren
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Duera XS-XL (NPR) Bureaustoel met netbespanning
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

04
Chicago

Nova
Era

05
Fame
Malta
Step

06
Evida

17
Comfort +

48
Leer 

premium +

09
Stof klant
Leer klant 

+10%

due69

due68

 Basisuitvoering   Opties tegen meerprijs

Option Beschrijving Code due69 due68

Armleuningen MF-arm supports zwart 3567

gepolijst 3569

Zitting basisuitvoering 3750

zitting met pocketveren (inclusief zijkanten zitting zwart PS01) 3751

celligence®-zitting 
(luchtgevulde zitting voor 3-dimensionale zitbeweging)

3752

Rugleuningdrager 
kleur

aluminium zwart 3801

gepolijst 3803

Zittingdrager kleur aluminium zwart 3701

Kruisvoet kleur design kruisvoet 
aluminium 

zwart, 5-teens 3241

aluminiumkleurig, 5-teens 3242

gepolijst, 5-teens 3243

Wielen / Glijders harde wielen Ø 50 mm, voor tapijt 3101

zachte wielen Ø 50 mm, voor harde vloeren 3102

harde wielen Ø 65 mm, voor tapijt 3103

zachte wielen Ø 65 mm, voor harde vloeren 3104

Zithoogte 41-55 cm met basisvering 3310

46-60 cm met basisvering 3303

Overige kenmerken extra zware lichaamsgewichtsinstelling (70 - 150 kg) 3432

armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar 3917

verstelbare lendensteun (11 cm in hoogte te verstellen) 3817

zijkanten zitting zwart (0514 oder 4880) PS01

kledingbeugel, kunststof zwart 3918

Een XS-XL stoel voldoet alleen met de MF-arm supports, de gasveer 3310 en de verstelbare lendesteun 3817 aan de Nederlandse Praktijk Richtlijn 1813 (NPR) 
Meer toebehoren voor uitbreidingen achteraf staan op de pagina voor toebehoren


