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Vergaderstoel Be22 zit heerlijk, geeft uitstekende ondersteuning 
en heeft een luxe uitstraling. Be22 is verkrijgbaar in meerdere 
uitvoeringen en daardoor geschikt voor iedere situatie. Be22 
is standaard voorzien van een schommelmechaniek dat 
dynamisch zitten stimuleert. 

Be22 is comfortabel

Stijlvol
vergaderen
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De Be22 met armleggers kan ook als bureaustoel worden 
gebruikt voor kortdurende werkzaamheden (minder dan 2 uur 
per dag). 

Be22 is multifunctioneel

Inzetbaar in
diverse ruimtes
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Be22 5100 serie
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2 series

Zwart & wit

Basisuitvoering:
Zwart frame

Zwarte kunststof piramide 4-poot 
Middelhoge rug

Zwarte 3D-netweave rugbekleding
Draaibaar

Schommelmechaniek
Geen armleggers

Glijders

Opties:
Armleggers

Hoge rug
Gekleurde 3D-netweave rugbekleding

Glijders met vilt

Basisuitvoering:
Wit frame

Witte kunststof piramide 4-poot 
Middelhoge rug

Witte 3D-netweave rugbekleding
Draaibaar

Schommelmechaniek
Geen armleggers

Glijders

Opties:
Armleggers

Hoge rug
Gekleurde 3D-netweave rugbekleding

Glijders met vilt

Be22 5300 serie



Zwart frame

5100M serie
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5102 5102 5104 5104 5106 5106

piramide 4-poot
zwart kunststof

zonder armleggers

piramide 4-poot
zwart kunststof
met armleggers

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

5108 5108

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
zonder armleggers

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
met armleggers

5110 5110

5-teens kruisvoet in zwart
 kunststof, gepolijst aluminium 

of in diverse RAL-kleuren
zonder armleggers

5-teens kruisvoet in zwart
kunststof, gepolijst aluminium 

of in diverse RAL-kleuren
met armleggers

Afmetingen:

zitdiepte    46 cm
zitbreedte    52 cm
breedte stoel   58 cm 
breedte tussen 
armleggers    49 cm

rughoogte voor  45 cm
rughoogte achter  49 cm

zithoogte afhankelijk 
van model     39 - 54 cm

model 5102   45 cm
model 5104   46 cm
model 5106   46 cm
model 5108   39-50 cm
model 5110   40-54 cm



10

5102 5102 5104

piramide 4-poot
zwart kunststof

zonder armleggers

piramide 4-poot
zwart kunststof
met armleggers

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

5108 5108

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
zonder armleggers

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
met armleggers

Afmetingen:

zitdiepte    46 cm
zitbreedte    52 cm
breedte stoel   58 cm 
breedte tussen 
armleggers    49 cm

rughoogte voor  59 cm
rughoogte achter  62 cm

zithoogte afhankelijk 
van model     39 - 54 cm

model 5102   45 cm
model 5104   46 cm
model 5106   46 cm
model 5108   39-50 cm
model 5110   40-54 cm

Zwart frame

5100H serie
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5104 5106 5106

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

5110 5110

5-teens kruisvoet in zwart
 kunststof, gepolijst aluminium 

of in diverse RAL-kleuren
zonder armleggers

5-teens kruisvoet in zwart
 kunststof, gepolijst aluminium 

of in diverse RAL-kleuren
met armleggers
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5302 5302 5304

piramide 4-poot
wit kunststof

zonder armleggers

piramide 4-poot
wit kunststof

met armleggers

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

5308 5308

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
zonder armleggers

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
met armleggers

Afmetingen:

zitdiepte    46 cm
zitbreedte    52 cm
breedte stoel   58 cm 
breedte tussen 
armleggers    49 cm

rughoogte voor  45 cm
rughoogte achter  49 cm

zithoogte afhankelijk 
van model     39 - 54 cm

model 5302   45 cm
model 5304   46 cm
model 5306   46 cm
model 5308   39-50 cm
model 5310   40-54 cm

Wit frame

5300M serie
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5304 5306 5306

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

5310 5310

5-teens kruisvoet in
gepolijst aluminium of 
in diverse RAL-kleuren 

zonder armleggers

5-teens kruisvoet in
gepolijst aluminium of 
in diverse RAL-kleuren 

met armleggers
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5302 5302 5304

piramide 4-poot
wit kunststof

zonder armleggers

piramide 4-poot
wit kunststof

met armleggers

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

5308 5308

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
zonder armleggers

piramide 4-poot
met gasveer

aluminium gepolijst
met armleggers

Afmetingen:

zitdiepte    46 cm
zitbreedte    52 cm
breedte stoel   58 cm 
breedte tussen 
armleggers    49 cm

rughoogte voor  59 cm
rughoogte achter  62 cm

zithoogte afhankelijk 
van model     39 - 54 cm

model 5302   45 cm
model 5304   46 cm
model 5306   46 cm
model 5308   39-50 cm
model 5310   40-54 cm

Wit frame

5300H serie
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5304 5306 5306

piramide 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
zonder armleggers

vlakke 4-poot
aluminium gepolijst

autoreturn optioneel
met armleggers

5310 5310

5-teens kruisvoet in
gepolijst aluminium of 
in diverse RAL-kleuren 

zonder armleggers

5-teens kruisvoet in
gepolijst aluminium of
in diverse RAL-kleuren

met armleggers
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