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Be15 is tijdloos en oerdegelijk. Een stabiele bijzetstoel die ook 
nog eens erg comfortabel zit. Zowel de rugleuning als de zitting 
zijn volledig gestoffeerd. Dit maakt de Be15 een elegante stoel 
die op veel plaatsen in een kantoor of zorginstelling tot zijn recht 
komt. 

Be15 is oerdegelijk

De ultieme 
bijzetstoel
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Be15 is veelzijdig 

Bepaal zelf 
de uitstraling
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Be15 kan worden uitgevoerd als 4-poot of met een sledeframe. En 
mét of zonder armleggers. Zowel de 4-poot als het sledeframe zijn 
verkrijgbaar in zwart, verchroomd, aluminiumgrijs of in diverse RAL-
kleuren. Doordat de stoel stapelbaar is tot 4 stuks, is hij bovendien 
flexibel in te zetten.  
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Varianten

4-poot of sledeframe

Be15 8914

Basisuitvoering:
4-poot

Gestoffeerde  zitting
Gestoffeerde rug

Zwart frame 
Zonder armleggers

Opties:
Zwarte armleggers

Frame in andere kleur
Kantelbare vloerdoppen met vilt

Transportkar

Basisuitvoering:
Sledeframe

Gestoffeerde  zitting
Gestoffeerde rug

Zwart frame 
Zonder armleggers

Opties:
Zwarte armleggers

Frame in andere kleur
Kunststof slededoppen

Slededoppen met vilt
Transportkar

Be15 8914/SL



De mogelijkheden

Kies wat bij je past

Afmetingen    

zithoogte       
diepte zitting    
breedte zitting   

breedte tussen armleggers  
hoogte armleggers   
 
rughoogte     
rugbreedte    

totale hoogte stoel   
breedte stoel 
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8914/A en 8914/SLA
(met armleggers)

46 cm
47 cm

43-48 cm

50 cm
67 cm

 
34 cm
44 cm

80 cm
58 cm

8914 en 8914/SL
(zonder armleggers)

46 cm
47 cm

43-48 cm

n.v.t.
n.v.t.

 
34 cm
44 cm

80 cm
55 cm

Zwart frame (standaard) Verchroomd frame 
(019M)

Aluminiumgrijs frame 
(021M)

Frame in diverse 
RAL-kleuren (078M)

4-poot met of  
zonder armleggers

Kantelbare vloerdoppen 
met vilt voor harde  

vloeren (006M)

Slededoppen van  
kunststof voor harde 

vloeren (017M)

Slededoppen met vilt 
voor harde vloeren 

(006M)

Vloer- en 
slededoppen

Zwart frame (standaard) Verchroomd frame 
(019M)

Aluminiumgrijs frame 
(021M)

Frame in diverse 
RAL-kleuren (078M)

Sledeframe met of  
zonder armleggers
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