milano

markant office furniture

MARKANT MILANO
De Markant Milano is een representatieve bureaustoel. De Milano koppelt een prettig uiterlijk en een duurzaam ontwerp
aan ergonomische kwaliteiten en zitcomfort.

DESIGN
De ventilerende netbespanning van de rugleuning geeft de Milano een eigentijds karakter. Deze moderne uitstraling wordt
onderstreept door de strakke vormgeving van de gepolijste aluminium kruisvoet en het chroom accent in de armleuning.

IN S TEL B AAR
De Milano maakt een comfortabele en ergonomisch verantwoorde werkhouding mogelijk. Het synchroonmechanisme,
de gewichtsinstelling en het verstelbare lendekussen zorgen voor de juiste zithouding. Met de roteerbare en in hoogte en
breedte instelbare armleggers kan de gebruiker de stoel verder op zijn persoonlijke voorkeur instellen.

CONFERENTIE
De Milano is naast bureaustoel tevens verkrijgbaar als conferentiestoel. In deze uitvoering zijn de wielen vervangen
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door glijdoppen en heeft de stoel een auto-return mechaniek. Hierdoor staat de stoel altijd na gebruik in de juiste positie.

MATERIAAL
De netbespannen rugleuning verdeelt de druk en geeft zo een goede ondersteuning
aan het lichaam. De ademende functie zorgt voor een aangenaam microklimaat.

H OO G TE e n B REE D TE IN S TEL B AAR
De draaibare en in hoogte en breedte instelbare armleggers maken een
ergonomisch verantwoorde werkhouding mogelijk. De hoogte van de zitting
kan door middel van een gaslift worden ingesteld.

RU G G EN S TEUN
De verstelbare lendesteun vergemakkelijkt de juiste ergonomische werkhouding en
biedt optimaal zitcomfort. Daarnaast regelt de gewichtsinstelling de tegendruk van
de rugleuning.

TEC H NIEK
Voor de instelling van de hoek van de rugleuning maakt de Milano gebruik van een
synchroonmechaniek. De stand van de zitting is gerelateerd aan de rugleuning en
bewegen in de verhouding 1:2.

S LI J T V A S T
De zitting van de Milano wordt standaard bekleed met de stof Zeta in de kleur zwart.
Deze stof is naast comfortabel ook zeer slijtvast.

Lendesteunhoogte
De in hoogte verstelbare lendesteun geeft extra steun aan de onderrug.

Gewichtsinstelling
De knop voor gewichtsinstelling onder de zitting regelt de gewenste tegendruk van de
rugleuning.

Synchroonmechaniek
De stand van de zitting en van de rugleuning zijn aan elkaar gerelateerd en bewegen in
de verhouding 1:2.

H o o g t e v e r s t e l l i n g a r m l e gg e r s
De armleggers zijn in hoogte verstelbaar.

Zithoogte-instelling

S t a n d a r m p a ds

De hoogte van de zitting is instelbaar met behulp van de gaslift.

De arm pads zijn naar binnen en naar buiten draaibaar en in breedte instelbaar.

Zithoogte
De instelling van de zithoogte is onder handbereik.

Armsteun
De hoogte van de armsteunen is instelbaar door middel van een click mechaniek.

Conferentiestoel
In de conferentie-uitvoering van de Markant Milano zijn de wielen vervangen door
glijdoppen.

Bureaustoel
De bureaustoel is verrijdbaar en is standaard voorzien van harde wielen. Afhankelijk van de
ondergrond is de Milano ook met zachte wielen leverbaar.

Netbespannen

Lendesteun

De netbespannen rugleuning voelt prettig aan en zorgt voor een aangenaam werkklimaat.

Het verstelbare lendekussen zorgt voor extra zitcomfort.
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