
Design: Jörg Bernauer

De ‘Klimastuhl’ van Klöber maakt dat mogelijk: elke medewerker kan op elke 
werkplek de temperatuur regelen en zijn persoonlijke behaaglijkheidstemperatuur 
instellen. Flexibel en op elk gewenst moment.

Moteo Style Klimastuhl



Moteo Style Klimastuhl

Bureaufauteuil hoogglans-spiegellak

Klimaatpakket -  Verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug
-  Regeling van de verwarmings- en ventilatiefunctie op 2 niveaus via schakelaar
-  Lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) (CEE 7/16). Met de geïntegreerde oplaadindicatie is het

mogelijk om de acculaadtoestand met één druk op de knop op te vragen
-  Gebruiksherkenning. Zodra de stoel niet meer wordt gebruikt worden verwarmings- en ventilatiefunctie

automatisch uitgeschakeld (intelligent energieverbruik)
-  De standaarduitvoering bevat 1 accu en 1 oplaadkabel

Functionaliteit -  Procomfort-synchroon-mechaniek
-  Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5
-  Openingshoek van de rugleuning 28°
-  Bekkenkamsteun gedurende het gehele bewegingsverloop

Lichaamsgewichts-
instelling

-  65-140 kg
-  Gepatenteerde snelverstelling in 11 standen, maximaal 6,8 kg per stand
-  Maximaal 120° draaien, dus eenvoudig in één handbeweging

Synchroonblokkering -  In 4 standen individueel instelbaar (0° / 14° / 23° / 28°)
-  Openingshoek 92°

Zithoogte-instelling -  42-56 cm met mechanische dieptevering
-  Door middel van veiligheidsgasveer

Zitting -  Zitdiepte 43 cm
-  70 mm PU vormschuim kussen (FCK vrij schuimj) voor een optimale drukverdeling

en een comfortabel zitgevoel
-  Schuimdichtheid 70 kg/m³
-  Zitvlak met designrand in matzilver, matzwart voor de afronding van het productkarakter

Zittingdrager -  Aluminium zittingdrager, zwart

Rugleuning -  71 cm
-  Rugkussen met geïntegreerd celligence-systeem
-  ABS-rugschaal met afwerking Style, zwart, hoogglans-spiegellak
-  Kussen van 35 mm PU-vormschuim, FCK vrij schuim. Schuimdichtheid 55 kg/m³
-  Ergonomisch kussen-vormschuim met vlak uitlopende zijkanten.

Smal design bij volledige kussendiepte in de contactzones
-  Een doorschijnend net in het onderste gedeelte van de rugleuning biedt een doorkijkje

op de zitting en zorgt voor extra transparantie in de rugschaal

Neksteun -  Hoofdsteun in leer
-  Hoofdsteun in hoogte te verstellen (10 cm) en neigbaar in de posities (0° / 15° / 30°)
-  Past zich perfect aan de vorm van het hoofd en de houding aan,

waardoor drukpunten vermeden worden

Bekleding -  Kleur stiknaad is afgestemd op kleur rugschaal
-  Steek niet met spitse voorwerpen (naalden, messen enz.) in de rugbekleding

Lendensteun -  Door celligence®-systeem (intelligente luchtschuimcel) autoadaptieve instelling
van de drukverdeling van de 4 hoofdzones in de rug

-  Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op

Wielen -  Gewichtsafhankelijk geremde wielen
-  Harde wielen verchroomd, Ø 65 mm

Normen en certificaten -  GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335, 4551
-  Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
-  CE-keurmerk / DIN EN 60335, 62133, 62233
-  EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
-  Greenguard-certificering
-  Genomineerd voor de designprijs van de Bondsrepubliek Duitsland 2011
-  Good Design award 2011, Chicago
-  RedDot Design award 2010

Garantietermijn -  5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)
-  Accu 2 jaar garantie

BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)
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mot89k + 3603 + 3306
met armleuningen: mot89k - 29 kg

Benodigde stof

Model van dezelfde kleur

Zitting en Rugleuning

in verschillende kleuren

Zitting

in verschillende kleuren

Rugleuning Neksteun

mot89k 0,97 x 1,40 m 0,55 x 1,40 m 0,53 x 1,40 m 0,54 x 1,40 m



Moteo Style Klimastuhl Bureaufauteuil hoogglans-spiegellak
Model Art. Nr. Prijsgroep voor stoffering

48*
Leer 

premium +

mot89k

 Basisuitvoering   Opties tegen meerprijs

Option Beschrijving Code mot89k 

Klimaatpakket verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug K000 

Rugschaal zwart, hoogglans-spiegellak 3821 

wit, hoogglans-spiegellak 3822 

Armleuningen design-armleuning gepolijst 3603 

Zitting basisuitvoering 3750 

Kruisvoet kleur design kruisvoet 
aluminium 

gepolijst, 5-teens 3243 

Wielen / Glijders harde wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor tapijt 3113 

zachte wielen Ø 65 mm, verchroomd, voor harde vloeren 3114 

Zithoogte 42-56 cm met basisvering 3306 

Overige kenmerken zitdiepteverstelling / schuifzit 
(zitting 7 cm naar voren te verstellen, met terugstelveer)

3420 

zitneiging (van 5° traploos verstelbaar) 3424 

extra zware lichaamsgewichtsinstelling (65 - 140 kg) 3432 

* Levertijd leer op aanvraag; leer geperforeerd; kleuren: zwart 4880, wit 4807, donkerbruin 4803, bruinen 4805, donkergrijs 4801

Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren




