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Be Sure is makkelijk

Zit snel goed
Goed functioneren gaat beter in een omgeving die bij je past. 
Met een stoel die je in een mum van tijd hebt ingesteld. Be Sure 
zit meteen goed. Met een aangename en vriendelijke uitstraling. 
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Be Sure past zich graag aan

Een echte 
allemansvriend

54

Je hebt van die stoelen die zich overal thuis 
voelen. Be Sure is zo’n stoel. Met een ideale 
zithouding voor al je collega’s. Met recht een 
allemansvriend.
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Als je dagelijks veel zit, is het erg belangrijk dat je een 
goede stoel gebruikt. Ondersteunend en actief. 
Een goede stoel zit lekker, houdt je scherper en geeft 
daardoor meer energie gedurende de dag.

Be Sure ondersteunt 

Even lekker 
zitten dan?
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Be Sure is flexibel

Altijd een goede
zithouding
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Met Be Sure heb je veel mogelijkheden om je 
zithouding naar wens in te stellen. Zo zit je altijd 
goed, wat je ook doet.

We hebben een filmpje gemaakt om uit te leggen 
hoe dat werkt. Scan de qr-code om dat filmpje te 
bekijken of ga naar www.betastoelen.nl.
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Door en door getest Actief en dynamisch

Made in Holland

De kracht van
onze stoelen 

Betaalbaar Duurzaam
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Be Sure 100

Be Sure 200

Basisuitvoering:
Zithoogte 40-53 cm

Standaard 10 cm zitdiepte verstelling
Volledig verstelbaar

Keuze uit 4 soorten armleggers
Keuze uit zwart of aluminium gepolijste kruisvoet

Gepolsterde rug
Zwarte kunststof rugkap

Basisuitvoering:
Zithoogte 41-55 cm

Standaard 10 cm zitdiepte verstelling
Volledig verstelbaar

Keuze uit 2 soorten armleggers
Keuze uit zwart of aluminium gepolijste kruisvoet

Gepolsterde rug
Zwarte kunststof rugkap

De 2 standaarduitvoeringen

Als 100 of 200
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Standaard

Standaard uitgevoerd met 
wielen voor vloerbedekking

30ZW (2-D)

051M

Wielen voor harde 
vloeren (061M)

32ZW (4-D)
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Stel zelf je stoel samen

Volop keuze

022M 01ZW (4-D)
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Kruisvoeten

Wielen

Armleggers

09ZW (4-D)

Zwarte 
kunststof rugkap

Gestoffeerde 
rugkap

Rug

Overig

Accent
stoffering
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