
Serie 450

Accessoires

Materiaal

Duurzaam

Frame

Trolley

Kunststof

Schrijfplankje &
Bijbel-/lectuurrekje

Armleggers

Koppeling

Stof

Glijders

• 100% recyclebaar kunststof
• Niet zichtbare delen zijn gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen 
• Frame is herbruikbaar na refurbishment, de (vilt)glijders zijn eenvoudig te vervangen
• Defecte of beschadigde onderdelen zijn eenvoudig te vervangen zonder speciaal gereedschap
• Europese productie: duurzaam geproduceerd in Italië door ISO gecertificeerde fabrikant 
• Minimale milieubelasting door vervoer in grootverpakking en assemblage in Nederland
• Frame chroom (zeer lange levensduur) of gepoedercoat (low impact voor milieu) 
• Kunststof delen kunnen naar wens hergebruikt worden als basis van een gestoffeerde stoel

11 mm stafstalen frame
LET OP: chromen frames zijn minder kras 
gevoelig dan gepoedercoate frames
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• Glasvezel versterkt polypropyleen 
• UV bestendig (300 KLangley) 
• Mix & match de kleuren voor zitting en rug
• Optioneel: brandwerende kunststof versie
•  Vanaf 200 stuks in eigen RALkleur mogelijk  

(prijs op aanvraag)

Armleggers worden standaard geleverd in de kunststofkleur van de stoel. Bij de S45020 zijn de armleg
gers zwart, tenzij anders aangegeven. De hoogte van de armleggers is 65 cm, gemeten vanaf de vloer

Alleen zitting of zitting en rug. Je bestelt het door de volgende toevoeging aan het model:
• S45030: zitting rondom gestoffeerd, rug kunststof 
• S45020: zitting en rug rondom gestoffeerd
Kijk op www.fpcollection.nl of op pagina 278 voor het stoffenoverzicht
TIP: kies voor een stof met het  eco logo en ga hiermee voor een duurzame insteek!

Afneembaar melamine 
schrijfplankje voor stoel  
zonder armleggers.  
Bijbelrekje is altijd in chroom

• Standaard voorzien van geschroefde kunststof glijders passend bij de kleur van het frame 
   Transparant: styrolux 684 D, zwart en wit: polyproyleen
• Optioneel viltglijders 
• Zachte vloer? TIP: bestel zonder glijders 
• Met glijders zijn de stoelen 56,5 cm breed
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Gelaste koppeling aan het frame. Maatvoering van 2 gekoppel
de stoelen kun je vinden op de afbeedling 

Trolley voor max. 45 kunststof of 35 gestoffeerde stoelen. Voorzien van  
zwenkwielen, waarvan twee geremd, geschikt voor zware belasting

Garantie  Volgens Europese regelgeving, 2 jaar volledige garantie op defecten veroorzaakt door fabricage en/ of constructiefouten




