Ahrend 230

Ahrend. Always ready for things to come

As you please.

www.ahrend.com
Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg bv,
producent van Ahrend 230, is gecertificeerd
volgens de internationale kwaliteitsnorm
NEN-EN-ISO 9001:2000 en de internationale
milieunorm NEN-EN-ISO 14001:2004.

ISO 9001

ISO 14001

Comfort.

“Ontwerp een stoel die in iedere
situatie, op iedere werkplek en voor
iedere gebruiker een maximaal werkcomfort biedt. Met een goede zithouding en optimale rugondersteuning,
maar zonder ingewikkelde knoppen en
bediening. Een stoel die voldoet aan
de strengste eisen en toch uitblinkt in
gebruiksvriendelijke eenvoud. Dit was
de basisgedachte die leidde tot dit
ontwerp: Ahrend 230.”
Kees de Boer, ontwerper Ahrend 230

Voor elke
werkhouding.

Lezen, schrijven, typen, telefoneren,
beeldschermwerk, overleggen, de
Ahrend 230 is een echte alleskunner. In
iedere houding, actief of passief, ondersteunt deze stoel het lichaam optimaal.
De armleggers zorgen voor de juiste
ondersteuning van armen en schouders.
En door de vorm van de zitting worden
benen niet afgekneld. Het verstellen
van dit mechanisme is heel eenvoudig.
Kortom, Ahrend 230 is op en top ergonomisch, comfortabel en makkelijk te
bedienen d.m.v. knoppen voorzien van
pictogrammen.

Permanent rugcontact: in elke zithouding wordt de rug
optimaal ondersteund. De hoek tussen rugleuning en
zitting kan in elke gewenste stand ingesteld worden.
Een anti-terugslagmechanisme zorgt voor een
vloeiende deblokkering.

Bewegend zitten met het synchroonmechanisme:
rugleuning en zitting bewegen mee. De veerkracht kan
worden aangepast aan het lichaamsgewicht van de
gebruiker en aan het individuele comfortgevoel.

De Ahrend 230 heeft een unieke optie
met kantelbare zitting. De zithoek kan
naar wens worden vastgezet.

Voor
ieder
één.

Zitdiepteverstelling
Europese norm
EN1335: 4 cm
Ahrend 230: 11 cm
Rughoogteverstelling
Europese Norm
EN1335: 4 cm
Ahrend 230: 8 cm
Zithoogteverstelling
Europese Norm
EN1335: 40-51 cm
Ahrend 230: 40-54 cm

Zoveel mensen, zoveel wensen. Door
de grote hoeveelheid verschillende uitvoeringen staat deze stoel overal en past
iedereen. De basisuitvoering geeft al
optimale ondersteuning. Deze basisstoel
is met duidelijke knoppen op maat in te
stellen, zodat iedereen er ontspannen
en optimaal op kan werken. Zo is de zithoogte instelbaar van 40 tot 54 cm, de
lendesteun in de rughoogte heeft een
versteltraject van 8 cm en de zitdiepte
een versteltraject van 11 cm.
De stoel overtreft ruimschoots de
Europese norm EN 1335 en de NPR 1813
(Nederlandse werkstoel).
Verder is, met het oog op het milieu, de
stoel recyclebaar.

Een goede ondersteuning van de armen betekent
ontlasting van nek en schouders. De armleuningen zijn
daarom optimaal instelbaar:
• In hoogte instelbaar van 19,5-31,5 cm
(EN 1335: 20-25 cm)
• Verschuifbaar naar voren en achteren over 10 cm
• In breedte zonder gereedschap instelbaar van
38,2-51 cm (in 6 standen) (EN 1335: 46-51 cm)

De lendesteun in de rugleuning is in hoogte verstelbaar
(versteltraject 8 cm) met een simpele druk op de knop.
Het rugkussen is zodanig gevormd dat het de rug optimaal kan ondersteunen.

De zithoogte van 40 tot 54 cm wordt ingesteld met een
gasveer en heeft een extra vering, waardoor in de laagste stand ook zitcomfort wordt geboden. Lange mensen
kunnen kiezen voor een zithoogteverstelling van 44 tot
57 cm of voor de telescopische gasveer met een verstelling van 40 tot 57 cm.

Een goede zitting knelt de onderbenen niet af en
is ook niet te kort. Ahrend 230 houdt rekening met
verschillende lengtes: de zitting kan naar voren of naar
achteren geschoven worden over 11 cm.

De zachte armsteunen zijn draaibaar
van 44 graden naar binnen tot 11 graden
naar buiten.

Voor smalle en brede mensen is er een
speciale armleuning: in breedte instelbaar van 33 tot 51 cm.

Goed
zitten.

Vergaderingen kunnen soms langer
duren dan verwacht. Een goede zithouding is dan belangrijk om vermoeidheid
of rug- en nekklachten te voorkomen.
Ook worden bezoeker- en vergaderstoelen intensief gebruikt door verschillende
mensen. Daarom biedt Ahrend 230 de
mogelijkheid tot ‘bewegend zitten’ door
een gewichtsonafhankelijk bewegingsmechanisme.
Groot, klein, zwaar, licht – iedereen zit
meteen goed.

Voor alle modellen met en zonder armleggers bestaat
de keuze uit een stapelbare en een niet-stapelbare
uitvoering.

Stoelen met een gewichtsonafhankelijk bewegingsmechanisme geven op een prettige manier tegendruk op de
rug. De juiste stoel voor lange en korte vergaderingen.

Gewoon mooi.

Maak het
persoonlijk.
De lendesteun is middels een balg op
blaasbaar.

De stoel is modulair opgebouwd. Dus
voor elke functie, voor iedereen, is een
passende stoel samen te stellen. Met één
type stoel kan het hele kantoor worden
ingericht. Daarnaast beschikt Ahrend
over een uitgebreid assortiment materialen, lakken en stoffen. Zorgvuldig op
elkaar afgestemd, zodat alle Ahrend
meubelprogramma’s moeiteloos met
elkaar kunnen worden gecombineerd.

Rug hoog
Rugkap kunststof

Rug extra hoog
Rugkap kunststof

Rug extra hoog
Rugkap omgestoffeerd

Armleggers geen

Armleggers verstelbaar HBDD

Armleggers vast

Armleggers geen
Rugkap kunsstof

Armleggers geen
Rugkap omgestoffeerd

Armleggers vast
Rugkap kunsstof

Armleggers vast
Rugkap omgestoffeerd

Rugbeugel kunststof
Onderstel kunststof

Rugbeugel gepolijst aluminium
Onderstel gepolijst aluminium

Rugbeugel gelakt aluminium
Onderstel gelakt aluminium

Armleggers geen
Stapelbaar

Armleggers geen
Niet stapelbaar

Armleggers vast
Stapelbaar

Armleggers vast
Niet stapelbaar

Ahrend 230

Interior
lifecycle

Nazorg en evaluatie

Ontwikkeling

As you please.
Gebruik en beheer

Realisatie

Organisaties zijn flexibel. Met ruimte
om te groeien én te veranderen. Ahrend
is continue in ontwikkeling en altijd op
zoek naar nieuwe inzichten om klanten
optimaal te bedienen. Van productdesign tot inrichtingsadvies en installatie.
Ahrend realiseert complete werkomgevingen. Daarbij staan we voor kwaliteit,
zorg en aandacht voor zowel product
als mens en milieu. Altijd klaar voor
veranderingen en steeds gericht op de
toekomst.

Ahrend 230 in kort bestek
De norm voor zitcomfort.
Onbeperkt instelbaar en buitengewoon comfortabel.

Voegt aan de internationale
normen de normen van
Ahrend toe: topdesign,
werkplezier, value for money.

Ergonomie en arbo. Werkomgeving
en werkfaciliteiten afstemmen op de
gebruiker ofwel: ergonomie. Zo worden gezondheidsklachten voorkomen
en wordt aan alle wettelijke richtlijnen
voldaan. Zichtbaar meer plezier in het
werk, merkbaar minder verzuim.

De stoel die iedereen past:
groot of klein, zwaar of licht,
breed of slank.

Modulaire bureaustoelenserie en bijpassende
bezoekersstoelen voor een
harmonieuze werkomgeving.

Duurzaam. Tijdloos design en toekomstgerichte meubelconcepten zijn alleen
zinvol als ze samengaan met duurzaamheid en soliditeit. Daarom voldoen de
volledig recycelbare Ahrend meubels
aan hoge kwaliteitseisen; probleemloos
gebruiksplezier en lange levensduur
gaan hand in hand.

Overtreft EN 1335 en
NPR 1813 (Nederlandse
werkstoel).

Complete serie opties. Bijzonder gunstige verhouding
tussen prijs en kwaliteit.

Ontwikkeling. Elke organisatie is anders. Specifieke
inrichtingswensen worden
geïnventariseerd en vertaald
in driedimensionele schetsontwerpen en adviezen met
een hoog rendement.

Realisatie. Alles wordt geregeld. Het complete inrichtingstraject wordt gestuurd
en begeleid. Inhuizen en
montage, stoffering, verlichting, beplanting en bekabeling.

Gebruik en beheer. Elke
werkplek gaat vergezeld
van advies over gebruik en
werkhouding. Facilitaire
medewerkers nodigen wij
u uit voor een training in
montage, bekabeling en
onderhoud.

Nazorg en evaluatie. Preventief of regulier onderhoud. Al of niet vastgelegd
in een contract. Probleemloos gebruiksplezier gaat
samen met een verlengde
levensduur.

Ahrend.
Always ready
for things to
come

