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Be10 is een stijlvolle stoel met een krachtig uiterlijk. De sierlijk 
vormgegeven rug en het sledeframe springen gelijk in het oog. 
Door het harmonieuze geheel van de rug en de zitting heeft 
de stoel een hoog comfortgehalte. Dit in combinatie met een 
scherpe prijs maakt Be10 een echte allemansvriend.

Be10 is stijlvol

Comfortabel 
overleggen
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Be10 is veelzijdig

Mooi in elke 
ruimte  
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Door zijn sierlijke vormgeving en sledeframe kan de Be10 in 
verschillende ruimtes worden gebruikt; in bijvoorbeeld bespreek- 
of vergaderruimtes, maar hij staat ook goed als bijzetstoel bij 
een directietafel. Doordat de stoel stapelbaar is, is hij bovendien 
flexibel in te zetten. 



Basisuitvoering:
Verchroomd sledeframe

Gestoffeerde zitting en rug
Zwarte kunststof rugkap

Zwarte kunststof armleggers

Opties:
Gestoffeerde armleggers

Frame in aluminiumgrijs, wit of zwart
Slededoppen
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3 basisuitvoeringen

Stof of netweave

Be10 1514/SL

Basisuitvoering:
Verchroomd sledeframe

Gestoffeerde zitting en rug
Gestoffeerde rugkap

Zwarte kunststof armleggers

Opties:
Gestoffeerde armleggers

Frame in aluminiumgrijs, wit of zwart
Slededoppen

Be10 1514/SLGR

Basisuitvoering:
Verchroomd sledeframe

Gestoffeerde zitting
Medium 3D Runner zwarte netweave rug

Zwarte kunststof armleggers

Opties:
Gestoffeerde armleggers

Frame in aluminiumgrijs, wit of zwart
Medium 3D Runner gekleurde netweave rug

Slededoppen 

Be10 1514/SLNET



De opties

Kies wat bij je past
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Afmetingen    

zithoogte       
diepte zitting    
breedte zitting   

breedte tussen armleggers  
hoogte armleggers   
 
rughoogte     
rugbreedte    

totale hoogte stoel   
breedte stoel 

1514/SLNET

45 cm
45 cm
48 cm

49 cm
65 cm

 
33 cm
44 cm

93 cm
56 cm

1514/SLGR

45 cm
45 cm
48 cm

49 cm
65 cm

 
56 cm
44 cm

93 cm
56 cm

1514/SL

45 cm
45 cm
48 cm

49 cm
65 cm

 
56 cm
44 cm

93 cm
56 cm

Verchroomd Aluminiumgrijs (021M)

Wit (050M) Zwart (077M)

Frame

Kunststof Gestoffeerd met dezelfde 
stof als zitting en rug (057M)

Armleggers

Gestoffeerde rug Bond Lines gestoffeerd

Gestoffeerde rug

Zwarte 3D Runner 
netweave rugbekleding

Gekleurde 3D Runner 
netweave rugbekleding 

(079M)

Netweave rug

Transportkar Slededoppen van  
kunststof voor harde 

vloeren (017M)

Slededoppen met vilt 
voor harde vloeren 

(006M)

Overig
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