Mera Klimastuhl

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.

Mera Klimastuhl
BASISUITVOERING

(overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

Bureaustoel met gestoffeerde rugleuning, Bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning, Bureaustoel met kunststof net, Bureaustoel met tricotagenet
Klimaatpakket

-

mer99k / mer98k: Verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug
mer95k / mer94k / mer89k / mer88k / mer85k / mer84k: Verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting
Regeling van de verwarmings- en ventilatiefunctie op 2 niveaus via schakelaar
Lithium-ionen-accu (capaciteit 5.200mAh) (CEE 7/16)
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

-

Puntsynchroonmechanisme
Verhouding zit-/leuningneiging 1:4
Openingshoek van de rugleuning is 26°
Met progressieve tegendruk

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

- In 2 standen individueel instelbaar (0° / 16°)
- Openingshoek 90°

Zitneiging

- Vooraf in te stellen zittinghelling van +1° of -4° (Delta 5°)
- Bevordert een rechte zithouding en richt de bekkenkam op
- Eenvoudige tuimelaarbediening

Zithoogte-instelling

- 40-51 cm
- Door middel van veiligheidsgasveer

Zitting

- Zitdiepte 42 cm
- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim
- Schuimdichtheid 60 kg/m³

Rugleuning

- mer99k / mer98k: 59 cm
- Zelfdragende, glasvezelversterkte kunststof schaal, zwart of wit-grijs (RAL 7035), laat dynamische
rechts-links-bewegingen toe
- 35 mm PU-vormschuim vulling, FCK vrij schuim, ergonomisch gevormd
- Schuimdichtheid 60 kg/m³
- mer95k / mer94k: 59 cm
- Volledig beklede rugleuning met PU-snijschuimkussen 10 mm, FCK vrij schuim,
op flexibel elastisch netmateriaal
- De uiterst elastische gordelstructuur (van kruiselings verlopende banden) met verschillende
elasticiteiten zorgt voor een hoog ondersteunend comfort van het bovenlichaam
- mer89k / mer88k: 59 cm
- Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame met ingespoten kunststof netbespanning in zwart of
wit-grijs (RAL 7035). Maakt dynamische rechts-links-bewegingen mogelijk
- De uiterst elastische gordelstructuur (van kruiselings verlopende banden) met verschillende
elasticiteiten zorgt voor een hoog ondersteunend comfort van het bovenlichaam
- mer85k / mer84k: 59 cm
- Zelfdragend, glasvezelversterkt kunststof frame in zwart of wit-grijs (RAL 7035). Maakt dynamische
rechts-links-bewegingen mogelijk
- 3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, voor optimale drukverdeling zonder elasticiteitsverlies

Neksteun

-

Lendensteun

- mer99k / mer98k: Lendensteun in hoogte verstelbaar 9 cm
- mer85k / mer84k: Lendensteun in hoogte verstelbaar 6 cm

Wielen

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

Normen en certificaten

-

Garantietermijn

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

mer99k / mer95k / mer89k / mer85k: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar
Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding
Voor model in leer, hoofdsteun in leer
Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken

GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551
CE-keurmerk / DIN EN 60335, 62133, 62233
Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)
EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241
Greenguard-certificering
iF product design award 2012
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Mera Klimastuhl
Model

Bureaustoel met gestoffeerde rugleuning
Prijsgroep voor stoffering

Art. Nr.
04
Chicago
Nova
Era

05
Fame
Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +

48*
09
Leer
Stof klant
premium +

mer99k

mer98k
Optie

Beschrijving

Code

mer99k

mer98k

Klimaatpakket

verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting en rug

K000





K010





verwarmingsfunctie in zitting en rug

K100





verwarmingsfunctie in zitting

K110





Variant

kunststof delen
zitschaal en rug

3961





Armleuningen

zonder armleuningen

(niet in combinatie met Nova, Fame, Evida, Comfort +)

verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting
(niet in combinatie met Nova, Fame, Evida, Comfort +)

in hoogte verstelbare
armlegger

zwart
wit-grijs

3962





3500





zwart

3545





wit-grijs

3546





(reeds inclusief
breedteverstelling 3917)

3D-arm supports

zwart

3549





(reeds inclusief

3550





breedteverstelling 3917)

zwart, met soft
armleuningdekjes
wit-grijs

3551





Z-armleuningen

zwart

3553





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

Zitting

zwart

3557





zwart, met leren
armleuningdekjes

3577





aluminiumkleurig

3558





aluminiumkleurig, met leren
armleuningdekjes

3578





gepolijst

3559





gepolijst, met leren
armleuningdekjes

3579





basisuitvoering

3750





celligence®-zitting

3752





3221





(niet in combinatie met K000, K010)

Kruisvoet kleur

kunststof
aluminium

Wielen / Glijders

Counterstoel

zwart, versterkt met glasvezel,
L, 5-teens
zwart, 5-teens

3201





aluminiumkleurig, 5-teens

3202





gepolijst, 5-teens

3203





wit-grijs, 5-teens

3205





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





glijders en voetenring

3107





viltglijder en voetenring

3117





Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

Mera Klimastuhl

Bureaustoel met gestoffeerde rugleuning

Optie

Beschrijving

Code

mer99k

mer98k

Zithoogte

40-51 cm

3300





40-51 cm met basisvering

3301





46-60 cm met basisvering

3303





60-85 cm gasveer voor counterstoel

3305





42-56 cm met basisvering

3306





zitdiepteverstelling / schuifzit

3420





3424





3432





3917









(alleen in combinatie met 3107/17)

Overige kenmerken

(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

zitneiging
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

lichaamsgewicht instelling
(60 - 140 kg)

armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar
verstelbare lendensteun
(9 cm in hoogte verstelbaar)

kledingbeugel, kunststof zwart

3918



-

kledingbeugel, verchroomd

3919

-



zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd **

P001





* Levertijd leer op aanvraag; K000 & K010 leer geperforeerd
** P001: Comfort + (17) dubbele prijs
Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren

Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

Mera Klimastuhl
Model

Bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning
Prijsgroep voor stoffering

Art. Nr.
04
Chicago
Era

05
Fame
Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

48*
09
Leer
Stof klant
premium +

mer95k

mer94k
Optie

Beschrijving

Code

mer95k

mer94k

Klimaatpakket

verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting

K010





(niet in combinatie met Fame, Evida)

Variant
Armleuningen

verwarmingsfunctie in zitting

K110





kunststof delen
zitschaal en rug

zwart

3961





wit-grijs

3962






zonder armleuningen

3500



zwart

3545





wit-grijs

3546





3D-arm supports

zwart

3549





(reeds inclusief

zwart, met soft
armleuningdekjes

3550





breedteverstelling 3917)

wit-grijs

3551





Z-armleuningen

zwart

3553





in hoogte verstelbare
armlegger
(reeds inclusief
breedteverstelling 3917)

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

Zitting

zwart

3557





zwart, met leren
armleuningdekjes

3577





aluminiumkleurig

3558





aluminiumkleurig, met leren
armleuningdekjes

3578





gepolijst

3559





gepolijst, met leren
armleuningdekjes

3579





basisuitvoering

3750





celligence®-zitting

3752





3221





(niet in combinatie met K010)

Kruisvoet kleur

kunststof
aluminium

Wielen / Glijders

Counterstoel

zwart, versterkt met glasvezel,
L, 5-teens
zwart, 5-teens

3201





aluminiumkleurig, 5-teens

3202





gepolijst, 5-teens

3203





wit-grijs, 5-teens

3205





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





glijders en voetenring

3107





viltglijder en voetenring

3117





Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

Mera Klimastuhl

Bureaustoel met rondom gestoffeerde rugleuning

Optie

Beschrijving

Code

mer95k

mer94k

Zithoogte

40-51 cm

3300





40-51 cm met basisvering

3301





46-60 cm met basisvering

3303





60-85 cm gasveer voor counterstoel

3305





42-56 cm met basisvering

3306





rugkussens met diamant-reliëfdruk **

PR01





3420





3424





3432





armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar

3917





verstelbare lendensteun

3817





(alleen in combinatie met 3107/17)

Overige kenmerken

(niet in combinatie met Era, Evida, Leer premium +, 3817)

zitdiepteverstelling / schuifzit
(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

zitneiging
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

lichaamsgewicht instelling
(60 - 140 kg)

(8 cm in hoogte verstelbaar; niet in combinatie met Step)

kledingbeugel, kunststof zwart

3918



-

zitting en rug in verschillende kleuren gestoffeerd

P001





* Levertijd leer op aanvraag; K010 leer geperforeerd
** Levertijd + 2 weken
Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren

Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

Mera Klimastuhl
Model

Bureaustoel met kunststof net
Prijsgroep voor stoffering

Art. Nr.
04
Chicago
Nova
Era

05
Fame
Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +

48*
09
Leer
Stof klant
premium +

mer89k

mer88k
Optie

Beschrijving

Code

mer89k

mer88k

Klimaatpakket

verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting

K010





(niet in combinatie met Nova, Fame, Evida, Comfort +)

Variant
Armleuningen

verwarmingsfunctie in zitting

K110





kunststof delen
zitschaal en rug

zwart

3961





wit-grijs

3962






zonder armleuningen

3500



zwart

3545





wit-grijs

3546





3D-arm supports

zwart

3549





(reeds inclusief

zwart, met soft
armleuningdekjes

3550





breedteverstelling 3917)

wit-grijs

3551





Z-armleuningen

zwart

3553





in hoogte verstelbare
armlegger
(reeds inclusief
breedteverstelling 3917)

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

Zitting

zwart

3557





zwart, met leren
armleuningdekjes

3577





aluminiumkleurig

3558





aluminiumkleurig, met leren
armleuningdekjes

3578





gepolijst

3559





gepolijst, met leren
armleuningdekjes

3579





basisuitvoering

3750





celligence®-zitting

3752





3221





(niet in combinatie met K010)

Kruisvoet kleur

kunststof
aluminium

Bekleding

Wielen / Glijders

Counterstoel

zwart, versterkt met glasvezel,
L, 5-teens
zwart, 5-teens

3201





aluminiumkleurig, 5-teens

3202





gepolijst, 5-teens

3203





wit-grijs, 5-teens

3205





zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning

P830





zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning,
met zwart tricotagenet

P860





zitting gestoffeerd, rug met kunststof netbespanning,
met wit-grijs tricotagenet

P861





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





glijders en voetenring

3107





viltglijder en voetenring

3117





Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

Mera Klimastuhl

Bureaustoel met kunststof net

Optie

Beschrijving

Code

mer89k

mer88k

Zithoogte

40-51 cm

3300





40-51 cm met basisvering

3301





46-60 cm met basisvering

3303





60-85 cm gasveer voor counterstoel

3305





42-56 cm met basisvering

3306





zitdiepteverstelling / schuifzit

3420





3424





3432





armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar

3917





kledingbeugel, kunststof zwart

3918



-

(alleen in combinatie met 3107/17)

Overige kenmerken

(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

zitneiging
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

lichaamsgewicht instelling
(60 - 140 kg)

* Levertijd leer op aanvraag; K010 leer geperforeerd
Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren

Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

Mera Klimastuhl
Model

Bureaustoel met tricotagenet
Prijsgroep voor stoffering

Art. Nr.
04
Chicago
Nova
Era

05
Fame
Harlequin
Malta
Step
Cura

06
Evida

17
Comfort +

48*
09
Leer
Stof klant
premium +

mer85k

mer84k
Optie

Beschrijving

Code

mer85k

mer84k

Klimaatpakket

verwarmings- en ventilatiefunctie in zitting

K010





(niet in combinatie met Nova, Fame, Evida, Comfort +)

Variant
Armleuningen

verwarmingsfunctie in zitting

K110





kunststof delen
zitschaal en rug

zwart

3961





wit-grijs

3962






zonder armleuningen

3500



zwart

3545





wit-grijs

3546





3D-arm supports

zwart

3549





(reeds inclusief

zwart, met soft
armleuningdekjes

3550





breedteverstelling 3917)

wit-grijs

3551





Z-armleuningen

zwart

3553





in hoogte verstelbare
armlegger
(reeds inclusief
breedteverstelling 3917)

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

Zitting

zwart

3557





zwart, met leren
armleuningdekjes

3577





aluminiumkleurig

3558





aluminiumkleurig, met leren
armleuningdekjes

3578





gepolijst

3559





gepolijst, met leren
armleuningdekjes

3579





basisuitvoering

3750





celligence®-zitting

3752





2080





2003





2004





2005





2006





2007





2008





2010





2011





(niet in combinatie met K010)

Netbespanning

zwart
(alleen in combinatie met 3961)

wit-grijs
(alleen in combinatie met 3962)

lichtgrijs
(alleen in combinatie met 3962)

bruin
(alleen in combinatie met 3961)

lichtblauw
(alleen in combinatie met 3962)

lime groen
(alleen in combinatie met 3962)

donkergroen
(alleen in combinatie met 3961)

basalt
(alleen in combinatie met 3961)

burgundy
(alleen in combinatie met 3961)

Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

Mera Klimastuhl
Optie

Beschrijving

Kruisvoet kleur

kunststof

Bureaustoel met tricotagenet

aluminium

Wielen / Glijders

Counterstoel
Zithoogte

zwart, versterkt met glasvezel,
L, 5-teens

Code

mer85k

mer84k

3221





zwart, 5-teens

3201





aluminiumkleurig, 5-teens

3202





gepolijst, 5-teens

3203





wit-grijs, 5-teens

3205





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





glijders en voetenring

3107





viltglijder en voetenring

3117





40-51 cm

3300





40-51 cm met basisvering

3301





46-60 cm met basisvering

3303





60-85 cm gasveer voor counterstoel

3305





42-56 cm met basisvering

3306





zitdiepteverstelling / schuifzit

3420





3424





3432





armleuningen zonder gereedschap in breedte verstelbaar

3917





zonder verstelbare lendensteun

3816





verstelbare lendensteun

3817





3918



-

(alleen in combinatie met 3107/17)

Overige kenmerken

(zitting 6 cm naar voren te verstellen; met terugstelveer)

zitneiging
(van 5°, selecteerbaar +1° of -4°)

lichaamsgewicht instelling
(60 - 140 kg)

(6 cm in hoogte verstelbaar)

kledingbeugel, kunststof zwart
* Levertijd leer op aanvraag; K010 leer geperforeerd
Reserve-accu (K00A) + reserve-acculader (K00G) staan op de pagina voor toebehoren
Andere netkleuren op aanvraag

Advies verkoopprijzen in EUR
Prijzen basisuitvoering, voor bekleding zie monsterkaart stof/leer

 Basisuitvoering  Opties tegen meerprijs

