ARTISO®
SALVEO®
TEMPEO®
ANTEO® ALU
ANTEO®
SELLEO®
MIREO®
MULTIPLO®
CONSITO®

ALGEMEEN
De model serie SALVEO® voldoet aan de
DIN EN 1335. Daarbij zijn alle modellen uit de
serie voorzien van onderstaande certificaten,
getest bij TÜV-Rheinland
• Ergonomie
• GS-certificaat
• Test oordeel „zeer goed“ door het onafhankelijke branche magazine FACTS /10-2005

Verdere certificaten:
• Quality Office
SALVEO® STOFFERING
• Solitair stoffering met ruitvormige stiknaden,
zitting- en buitenschaal in glad leder
• Classic stoffering
Zitting en buitenschaal van de rugleuning met
-Kunstleder
-NETWORK
-Stoffen volgens KÖHL-collectie
-Leder glad
-Leder geperforeerd

RUGLEUNING MET HOOFDSTEUN
LENDENSTEUN-RELAX-RUGLEUNING
• Met standaard KÖHL-lendensteun (KBS®)
- Hoogte instelbaar 7 cm
- Diepte instelbaar 3 cm
• Hoofdsteun in leder
- Instelbare hoogte 74 - 88 cm
ZITTING
Comfort-zitting met pocketvering (TFK)
Hoogwaardig gestoffeerd kussen, zitschaal in
dezelfde kleur als de rugschaal
• Individuele zitdiepte aanpassing van 5 cm (ISA)
• Pocketvering binnenwerk met 42 springveren,
met 60 kg/m³ FCKW-vrij vormschuim
KRUISVOET
Aluminium hoogglans gepolijste kruisvoet
GASVEREN
• Onderhoudsvrije zekerheids-gasveer,
getest volgens de DIN 4550
• Standaard met mechanische diepte
vering
• Standaard met vetring
• Behuizing verchroomd

KLEDINGHANGER
Alle bureau- en conferentiestoelen kunnen met
een aluminium gepolijste hanger worden
uitgevoerd.

ARMLEGGERS
Hoogte instelbare armleggers (80 mm)
• Armpads met dubbele stiknaad, in leder
• Armleggerhouder aluminium gepolijst
• Armlegger breedte* (binnenmaat)
- 470 mm standaard
- 495 mm X Uitvoering:
- 520 mm XL Uitvoering:
*Af fabriek gemonteerd
MECHANIEK
Multifunctioneel-synchroonmechaniek
Behuizing aluminium gepolijst
• Dynamische synchroon verloop van 1:3
• Individuele zitdiepte aanpassing (ISA)
- 5 cm (zitdiepte verlenning)
• Extra zitneiginstelling + 4°
• Instelbare tegendruk 50 – 120 kg
• Meervoudige vergrendeling rugleuning
(4 standen) met instelbeveiliging
WIELEN
Gewichtsafhankelijke, onderhoudsvrije
geremde zwarte wielen met chroom accent,
volgens DIN EN 12529,
• Wielen met afdekking
• Zonder gereedschap verwisselbaar
• Optioneel: transport bescherming

SALVEO® Bezoekersstoelen programma
SALVEO® CONFERENTIESTOELEN
EN LOUNGE
Op de serie afgestemde conferentie
stoelen, banken en tafels
STOFFERING
• Solitaire stoffering
• Classic stoffering
ONDERSTEL VARIANTEN
Conferentie/sledeframe
• Onderstel verchroomd met geïntegreerde
armleggers
• Armpads met leder
• Hoogwaardig elipsvormig onderstel
40 x 20 mm met 2,5 mm wanddikte
• Universele glijders voor alle ondergronden
• Optioneel met viltglijders

Conferentie/bezoekersstoel
• Armpads met leder
• Automatische-Comfort-Zitting
• Onderstel verchroomd met geïntegreerde
armleggers
• Hoogwaardig elipsvormig onderstel
40 x 20 mm met 2,5 mm wanddikte
• Aluminium kruisvoet gepolijst
Op glijders met terugkeer techniek
• Universele glijders voor alle ondergronden
• Optioneel met viltglijders
Hoogte instelbaar op wielen
• Hoogte instelbaar 42 – 53 cm
• mechanische diepte vering
• universele wielen met chroom accent

LOUNGE
• Onderstel verchroomd
• Hoogwaardig ellipsvormig onderstel
40 x 20 mm met 2,5 mm wanddikte
• Club sofa, 2-zits bank
• Club fauteuil
GLASTAFEL
Vierpoot onderstel verchroomd
• Hoogwaardige ellipsvormig onderstel
40 x 20 mm
• Glasplaat dikte 10 mm
- L/B 1200 x 600 mm
- L/B 600 x 600 mm
- gesatineerd
- helderglas

NEW PFIFF

DESIRO®

CALIXO®

SALVEO® Productinformatie

EXTRA BESTELINFORMATIE:
De levering van de modellen SALVEO® is niet mogelijk met een pakketdienst en kan alleen plaatsvinden
met een meubeltransporteur. De voorwaarden voor levering met een meubeltransporteur zijn van toepassing
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