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Nous aimons la nature !
Cette brochure est imprimée sur papier 100% recyclé portant le label « Ange Bleu » 

(RAL-UZ 14a). Pour plus d‘informations sur l‘écolabel, 
voir www.blauer-engel.de/uz14a

Wij houden van de natuur! 
Deze brochure is gedrukt op 100% gerecycled papier met het Blauwe Engel-keurmerk 

(RAL-UZ 14a). Zie voor meer informatie over het milieukeurmerk: 
www.blauer-engel.de/uz14a
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GEREDUCEERD TOT IETS 
 GEHEEL NIEUWS: LIM.

UN MINIMALISME 
         TOUT NOUVEAU : LIM.
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ZO SLAAGT DE INTEGRATIE VAN WERK EN PRIVÉ.

POUR RÉUSSIR L‘INTÉGRATION   
 TRAVAIL-VIE PRIVÉE.

76
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QUI A DIT QU’IL N’ÉTAIT  
PAS POSSIBLE DE SATISFAIRE  
TOUT LE MONDE AU BUREAU ?

WIE DURFT TE BEWEREN DAT MEN  
HET OP KANTOOR NIET IEDEREEN  

NAAR DE ZIN KAN MAKEN?

Ses missions n’ont cessé de se multiplier au 

cours des dernières décennies. Aujourd’hui, il 

n’est pas rare qu’un bureau doive aussi être 

représentatif de la philosophie d’une entreprise,  

tout en prenant systématiquement en compte de 

passons chaque jour de nombreuses heures - 

 dont la plupart en position assise. Les sièges 

de bureau Klöber aident les petits et les grands 

bureaux du monde entier à satisfaire de manière 

optimale à des contraintes nouvelles et toujours 

accrues. 

Het aantal taken is in de afgelopen decennia toegenomen.  

Vandaag de dag moet een kantoor niet zelden ook de  

 

rekening houden met nieuwe comfortstandaarden. Per slot  

van rekening brengen wij hier dagelijks heel wat uren door - 

waarvan de meeste zittend. Kantoorzitmeubilair van Klöber  

zorgt ervoor dat kleine en grote kantoren overal ter wereld 

steeds optimaal kunnen voldoen aan nieuwe en hogere eisen. 

LE BUREAU.  
UN LIEU DE  

CONCENTRATION, 
D’INTERACTION  

ET DE  
COMMUNICATION. 

HET KANTOOR.  
RUIMTE VOOR  

CONCENTRATIE,  
INTERACTIE EN  
COMMUNICATIE.
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DES COLLÈGUES DE CONFIANCE. 
COLLEGA’S WAAR JE VAN OP AAN KUNT.

DUERA : UN MAXIMUM DE  
CONFORT, C‘EST DU SAVOIR-FAIRE
Siège de bureau pivotant/siège visiteur  

DUERA: OPT IMAAL COMFORT IS 
EEN KWESTIE VAN KWALITEIT
Bureaustoel/vergader-sledestoel

CONNEX2 : AUTOMATIQUEMENT 
ERGONOMIQUE.
Siège de bureau pivotant/fauteuil conférence pivotant

CONNEX2: 
AUTOMATISCH ERGONOMISCH.
Bureaustoel/vergader-draaifauteuil

MERA : 
UN POUR TOUS.
Siège de bureau pivotant/siège visiteur/
fauteuil conférence pivotant

MERA: 
VEELZI JDIGHEID TROEF.
Bureaustoel/bezoekersstoel/vergader-draaifauteuil

LIM : MOINS COMPLEXE,  
PLUS CONFORTABLE.
Siège de bureau pivotant

LIM: MINDER COMPLEXITEIT, 
MEER BEHAAGLI JKHEID.
Bureaustoel
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L’ENVIRONNEMENT EST ASSUREMENT L’UN 
DES FONDEMENTS DE LA MOTIVATION !
HOE ZEG JE DAT OOK AL WEER? HET OOG WIL OOK WAT!

INNOVATIONS - NOTRE RÉPONSE AU  
MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN.
INNOVATIES - ONS ANTWOORD OP DE OP DE WERKOMGEVING VAN MORGEN.

Solution élégante : des mouvements parfaits et un vé-
ritable confort. Les compétences de Klöber en termes 
de développement ont toujours abouti à des solutions 
astucieuses, élégantes et fonctionnelles.

Elegant opgelost: perfecte bewegingsmechanismen en 
echt comfort. De Klöber ontwikkelingsdeskundigheid 
levert vanouds slimme, elegante en functionerende 
oplossingen op.

 
Design neemt bij Klöber een belangrijke plaats in.  
De combinatie van handwerk, hightech en eigentijdse 
vormentaal levert inspirerend en bekroond kantoorzit-
meubilair op.

COMPÉTENCES
COMPETENTIES
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RESTEZ VOUS-MÊME ! VOTRE SIÈGE DE BUREAU, 
VOUS POUVEZ TOUJOURS LE RÉGLER.
BLI JF ZELF AUTHENTIEK . 
VERANDER LIEVER UW BUREAUSTOEL .

Klöber zitmeubilair zorgt ervoor dat het comfortgevoel 
tijdens het werk behouden blijft. Zowel door standaard 
ingebouwde als individueel te kiezen functies, waarmee 
ergonomisch zitten volgens de meest recente inzichten 
mogelijk wordt. Ongeacht uw postuur en designwensen. 

Voor Klöber is zitten niet hetzelfde als zitten. Daarom  
vinden wij voor elke vorm van kantoorwerk en overal  
waar zittend wordt gewerkt, oplossingen die voldoen  
aan alle eisen.

IL EST ÉTONNANT DE VOIR À QUEL POINT LA 
DIVERSITÉ PEUT ÊTRE UNIQUE.
VERBAZINGWEKKEND HOE VEELZI JDIG UNIFORMITEIT KAN ZI JN.

COMPÉTENCES
COMPETENTIES
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LIM - LESS IS MORE

LIM - LESS IS MORE

La réduction peut parfois receler aussi une révolution. LIM obéit à la
devise « Aussi peu que possible, autant que nécessaire ». Et chacun
de ses détails s‘adapte à toutes les exigences liées à la numérisation numérisation 
et aux nouvelles conditions de travail.

Il en est résulté une classe de sièges entièrement nouvelle, parallèle-
ment au siège de bureau pivotant et au siège de réunionn, dont la 
flexibilité est présente dans toutes les situations qu‘un mmonde du 
travail moderne peut générer. 

LIM s‘inspire en partie de l‘histoire de Klöber. En effet, LIM porte en 
lui les gènes du modèle « Polstergleich », qui a connu unn grand 
succès. La premier siège de bureau de Margarete Klöber, la fondatrice
de l‘entreprise, a fourni une solution aussi simple que coonvaincante 
pour un monde du travail en mutation.

Soms gaat achter de vereenvoudiging een ware revolutie schuil. LIM 
huldigt het principe ‘zo weinig als mogelijk, zo veel als nodig’.
En volgt tot in detail alle eisen die de digitalisering en niieuwe
werkomgevingen met zich meebrengen. 

Het resultaat is – naast bureaustoel en vergaderstoel – eeen volledig 
nieuwe categorie stoelen als flexibele metgezel in alle deenkbare 
moderne werksituaties. 

Met LIM herhaalt een deel van de Klöber geschiedenis zich. Want LIM 
draagt het DNA van het succesmodel “Polstergleich” in zich. De eerste
bureaustoel van de oprichtster van het bedrijf Margarete Klöber was 
een even eenvoudige als overtuigende oplossing voor een 
werkomgeving in beweging.

LIGHT
Le designer industriel Dieter Rams a dit 
un jour : un bon design, c‘est le moins de 
design possible. À cet égard, LIM est tout 
simplement passionnant. Il allie le confort à 
la compétence d‘une assise saine – concen-
trés dans la simplicité et la cinématique 
synchrone d‘une chaise de bureau.

COLOURFUL
e adéquation avec tous LIM est en parfaite
ts de travail. Grâce à un les environnement

onfortable et à une grandedesign épuré et co
tion. Mariez les couleursliberté de concept
rrages et des Changeables.vives des rembour

HOMELY
LIM augmente tout natuTel un archétype, L -
ivité ambiante dans tousrellement l‘attract

Nouveau travail. Le secret les domaines du N
ceptionnel? Des dimende son confort exc -
e silhouette souple et sions réduites, un
ètes.des surfaces discr

LIGHT
Industrieel ontwerper Dieter Rams heeft
ooit gezegd: goede vormgeving is zo weinig
mogelijk vormgeving. In dit opzicht is LIM 
bepaald intrigerend. Het verbindt behaag-
lijkheid met deskundigheid op het gebied
van gezond zitten – en concentreert zich op
eenvoud en de synchroonbeweging van een 
werkstoel.

COLOURFUL
LIM is een ‘perfecte match’ met elke werkom-
geving. Dankzij puur, gezellig design met veel
vormgevingsvrijheid. Kies uit frisse kleurcom-
binaties voor stoffering en Changeables. 

HOMELY 
Met de vanzelfsprekendheid van een oervorm 
verhoogt LIM de aantrekkelijkheid van de
werkomgeving op elk terrein van het ‘nieuwe 
werken’. Het geheim van zijn uitgesproken
behaaglijkheid? Sobere afmetingen, zachte 
contouren en rustige oppervlakken. 

EASY
des power meetings qu‘il C‘est surtout lors d
ssentiel. LIM vous prépare faut en venir à l‘es
ynamisme et souplesse à travailler avec dy

ntuitifs pour être prêt à quelques gestes in
t parfaitement soutenu en démarrer. En étant

permanence. 

SOFT
Avec ou sans rembourrage, peu importe : LIM Avec ou sans remb
assure une assise très confortable. Grâce 
à la technologie membranaire minimaliste 
de l‘assise et du dossier, qui permet de 
s‘asseoir agréablement et de travailler sans 
pression.  

FLEXIBLE
Des mouvements sains, tout naturellement. 
Comme danser sur votre musique préfé-
rée. LIM accompagne automatiquement 
vos mouvements. Sans manettes, en toute 

EASY
Vooral in powermeetings is minder meer.
Met LIM ben je altijd voorbereid op dyna-
misch en flexibel werken. Met slechts enkele 
intuïtieve handgrepen ben je klaar om aan 
de slag te gaan. Te allen tijde optimaal
ondersteund. 

SOFT
Met of zonder stoffering: met LIM zit je zeer 
comfortabel. Dankzij de minimalistische
membraantechnologie in zitting en rugleu-
ning. Deze zorgt voor een aangenaam zitge-
voel en altijd werken zonder drukpunten. 

FLEXIBLE
Gezonde beweging, heel natuurlijk. Alsof 
je danst op je lievelingsmuziek. LIM onder-
steunt je bewegingen automatisch. Zonder 
hendel en flexibel.

FRESH
Les Changeables de LIM mettent un terme 
aux univers de travail poussiéreux. En effet, 
les habillages très faciles à changer garan-
tissent hygiène et nouveau look en un tour 
de main.

FRESH
De verwisselbare LIM-Changeables rekenen
af met de ouderwetse werkplek. Want de
super eenvoudig te verwisselen bekledingen 
zorgen in een handomdraai voor hygiëne en 
een frisse look. 

DESIGN DESIGN

TECHNOLOGIE TECHNOLOGY

HYGIENE HYGIENE

-

Het Klöber model 
“Polstergleich“ uit de 
jaren 1930

Une nouvelle géné-
ration de sièges pour
NEW WORK 2021 :
Klöber LIM

Een nieuwe genera-
tie stoelen voor NEW 
WORK 2021: Klöber LIM

LIM IS HET ‘NIEUWE WERKEN’. 
ONTWORPEN VOOR DE WERKOMGEVING VAN 

VANDAAG. EN VAN MORGEN. 

LIM INCARNE LE NOUVEAU TRAVAIL. 
CONÇU POUR LE MONDE DU TRAVAIL 

D‘AUJOURD‘HUI. ET DE DEMAIN. 

18



2321 22

SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT
BUREAUSTOEL

LIM   |   CONNEX2   |   MERA   |   DUERA

lim98 PADDED 
P990 assise et dossier rembourré

P990 zitting en rug gestoffeerd

lim98 PURE
P500 assise à membrane en PP et dossier en polypropylène

P500, zitting met PP membraan en kunststof rug

lim98 PURE 
P500 assise à membrane en PP et dossier en polypropylène 

P500 zitting met PP membraan en kunststof rug 

lim98 PADDED
P990  assise et dossier rembourré

P990 zitting en rug gestoffeerd

lim98 PURE 
P700 assise avec Changeable et dossier en polypropylène

P700 zitting met Changeable en kunststof rug

lim98 PADDED 
P990 assise et dossier rembourré

P990 zitting en rug gestoffeerd

lim98 PURE 
P500 assise à membrane en PP et dossier en polypropylène,  

patins et anneau repose-pieds
P500 zitting met PP membraan en kunststof rug,  

glijders en voetenring

lim98 PADDED 
P990 assise et dossier rembourré 

P990 zitting en rug gestoffeerd

lim98 CHANGEABLE 
P770 assise et dossier avec Changeable 

P770 zitting en rug met Changeable

lim98 PURE  
P500 assise à membrane en PP et dossier en polypropylène 

P500, zitting met PP membraan en kunststof rug

lim98
P550 assise et dossier á membrane en PP

P550 zitting en rug met PP membraan

lim98 PADDED 
P990  assise et dossier rembourré

P990 zitting en rug gestoffeerd

LI
M
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LIM is de beste workshoptool voor productief, 
creatief en beweegbaar werken in teamver-
band. Ook meerdere uren achtereen. Boven-
dien past hij met zijn frisse, kleurrijke verschij-
ning in de meest gedurfde werkomgevingen. 

WORKSHOP SPACE
WORKSHOP SPACE
WORKSHOP SPACE

Informele werkbesprekingen in een aangena-
me sfeer bevorderen de creativiteit. Ze zijn een 
stimulans tot opstaan, tot meer beweging en 
interactie. Tegelijkertijd vergemakkelijken ze 
het ontspannen. Net als LIM met zijn beweeg-
bare rugleuning. 

LOUNGE | CAFE SPACE
LOUNGE | CAFE SPACE
LOUNGE | CAFE SPACE

Hier vinden gefocuste, creatieve, dynamische 
powermeetings plaats. Het doel: het met korte 
tussenpozen dynamisch en flexibel verder 
ontwikkelen van projecten. De voorwaarde: een 
stoel die verandering gewoon toelaat en met
elke beweging automatisch meegaat. 

HOTDESK
HOTDESK
HOTDESK

COWORKING SPACE
COWORKING SPACE
COWORKING SPACE

Digitale nomaden komen en gaan. Zoeken 
comfortabele en opgeruimde werkplekken. LIM 
werkt op hen als een magneet met zijn strakke 
vormgeving, hendelloze techniek, automatische  
beweging en excellent zitcomfort.

2524
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MOBILE OFFICE
MOBILE OFFICE
MOBILE OFFICE

HOME OFFICE
HOME OFFICE
HOME OFFICE

MEETING SPACE
MEETING SPACE
MEETING SPACE

 

 

Maak het je gezellig. In je geheel 
persoonlijke werkkamer thuis. Benut de tijd die 
je hier doorbrengt optimaal en werk productief 

en geconcentreerd.

Tegenwoordig hoor je vaak: heb je  
even tijd voor overleg? Voor spontane  

kortstondige besprekingen bieden  
Meeting Spaces de ideale setting. En LIM de 

ideale zitoplossing. Bijvoorbeeld als high desk 
chair in de basisuitvoering.

Met LIM tover je je woonkamer om in een 
stijlvolle thuiswerkplek. Geniet van de behaag-
lijkheid van zijn pure, lichte design en van de 
frisheid van de Changeables.

 
 

 

Als er wordt geworsteld met belangrijke  
beslissingen en de uren verstrijken. Als de work-

shops elkaar opvolgen met telkens   
wisselende deelnemers – dan zijn comfortabele 

opties als de lendensteunverstelling of de  
verlenging zitdiepte echte pluspunten. 

CONFERENCING
CONFERENCING
CONFERENCING

26
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Changeables

Soutien lombaire réglable en hauteur
 

Dynamisme et mouvement

Accoudoirs

 

Extension de la profondeur d‘assise
 

Technologie à membrane souple  

 
 

 

Changeables 
Bekledingen van tricotagenet voor zitting en rug – 
gemakkelijk te verwisselen, wasbaar, hygiënisch, 
altijd fris. In negen standaardkleuren. Voor steeds 
weer een nieuwe stijl.

In hoogte verstelbare lendensteun
Je ergonomische ‘back-up’: de individueel  
aanpasbare lendensteun in de rugleuning.

Dynamiek en beweging
LIM biedt je precies de goede dosis beweging. Met 
automatisch aan het lichaamsgewicht aangepaste 
tegendruk van de leuning.

Armleuningen
Een optimale ondersteuning van de armen  
bevordert een gezonde zithouding. En vergemakke-
lijkt het werken met tablet en smartphone.  
Verkrijgbaar als in hoogte verstelbare of als  
beweeglijke, rondomlopende armleuningen.

Verlenging zitdiepte 
LIM biedt comfort en verlichting ook voor lange 
benen. Pas de zitting met slechts één handgreep 
aan je lichaamslengte aan. 

Softe membraantechnologie    
LIM neemt druk weg. Vanaf de eerste seconde. 
Met zijn zachte membraan in zitting en rug. 
Perfect voor spontaan en comfortabel werken.
Met of zonder extra bekleding.

CH01
noir

zwart

CH04
rouge amarena
amarena-rood

CH02
marron-gris
grijs-bruin

CH05
 jaune moutarde

mosterd-geel

CH03
sable
zand

CH06
olive
olijf

CH08
blanc gris
wit-grijs

CH07
bleu gris

blauw-grijs

CH09
anthracite
anthraciet

CONFIGURATIONS PROPOSÉES
CONFIGURATIES NAAR KEUZE

Coloris 

Kleuren  
Variant kunststof delen zitschaal en rug 
zwart (3961) of wit-grijs 3962

Changeables

Changeables
Verwisselbare bekleding van tricotagenet voor zitting en/of rug

Assise à membrane en PP, 
dossier en polypropylène (P500)
Zitting met PP membraan, 
kunststof rug (P500)

Assise avec Changeable, 
dossier en polypropylène (P700)
Zitting met Changeable, 
kunststof rug (P700)

Assise rembourrée, 
dossier en polypropylène (P900)
Zitting gestoffeerd, 
kunststof rug (P900) 

Matériau

 

Materiaal
90% polyester, 10% elastaan
50.000 toeren Martindale (schuurbewegingen)
pluist niet
in de wasmachine wasbaar op 60°, 
daardoor altijd hygiënisch schoon
9 standaardkleuren

LIM PURE 
LIM PURE met rug zwart of wit-grijs:

Assise et dossier avec 
Changeable (P770) 
Zitting en rug met 
Changeable (P770)

Assise et dossier 
rembourée (P990)
Zitting en rug 
gestoffeerd (P990)

Assise et dossier à  
membrane en PP (P550)    
Zitting  en rug met PP 
membraan (P550) 

Assise avec Changeable, dossier 
à membrane en PP (P750) 
Zitting met Changeable,  
rug met PP membraan (P750)

Assise rembourée, dossier à 
membrane en PP (P950) 
Zitting gestoffeerd,  
rug met PP membraan (P950)

Voir les autres configurations 
possibles dans le tarif Klöber
Zie de Klöber prijslijst voor  
verdere mogelijke configuraties

Fixations de dossier

Bevestiging rugschaal
Een heel bijzonder detail is dat de kleur van de  
bevestiging van de rugschaal naar keuze leverbaar 
is in zwart D061 of wit-grijs D062

LIM CHANGEABLE
LIM CHANGEABLE

LIM PADDED
LIM PADDED

Autres variantes
Overige uitvoeringen

QUALITÉS PARTICULIÈRES
BI JZONDERE KWALITEITEN
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lim98, P500

lim98, P550
 
 

lim98, P550
Bureaustoelen met vaste (bewegings) 
armlegger, zitting en rug met PP
membraan, rug, 52 cm hoog; zitschaal en 
rug zwart (3961) of wit-grijs (3962)

lim98, P500 lim98, P500
Bureaustoelen met in hoogte 
verstelbare armlegger, 
zitting met PP membraan, kunststof rug,  
46 cm hoog; zitschaal en rug zwart (3961) 
of wit-grijs (3962)

lim98, P500 lim98, P500
High-desk-chair met in hoogte 
verstelbare armlegger, 
zitting met PP membraan, kunststof rug, 
46 cm hoog; met glijders en voetenring; 
zitschaal en rug zwart (3961) 
of wit-grijs (3962)

Mécanisme synchrone:
 

 
 

Assise:

 

Dossier: 

 

Autres options: 

Coloris:

SIÈGE DE BUREAU NEW WORK

lim98, P500
Bureaustoelen zonder armleuningen,  
zitting met PP membraan, kunststof rug, 
46 cm hoog; zitschaal en rug zwart (3961) 
of wit-grijs (3962)

Synchroonmechanisme:
Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht (ca. 50-130 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties); ver-
houding zit-/leuningneiging 1:3,5; openingshoek van de rugleuning 30°; bewegingsverloop met optimaal contact met 
de bekkenkam via de volledige openingshoek;  openingshoek vergrendelbaar in de 0° stand

Zitting:
De membraan is een elastisch zacht zitkussen van grijs polypropyleen en optioneel verkrijgbaar met 
verwisselbare tricotagenet-zitbekleding (Changeable) in 9 kleuren; of zitkussen met 25 mm PU-vormschuimkussen 
(FCK vrij schuim)

Rugleuning:
Rugschaal van zwart of wit-grijs polypropyleen;  laat dynamische rechts-links-bewegingen toe; optioneel verkrijgbaar 
met elastisch zachte rugmembraan van grijs polypropyleen of verwisselbare tricotagenet-rugbekleding (Changeable) 
in 9 kleuren; of rugkussen met 10 mm PU-vormschuimkussen (FCK vrij schuim); bevestiging rugschaal zwart (D061) of 
wit-grijs (D062) in combinatie met rug met PP membraan of rug gestoffeerd 

Overige opties:
In hoogte verstelbare armlegger (7 cm) zwart (3523) of-wit-grijs (3524) of vaste (bewegings) armlegger zwart (3533) of 
wit-grijs (3534); verstelbare lendensteun (6 cm in hoogte) in combinatie met rug met PP membraan of rug gestoffeerd; 
verlenging zitdiepte (3711); geschikt voor kleine verpakking 

Kleuren:
Variant kunststof delen zitschaal en rug zwart (3961) of wit-grijs (3962)

BUREAUSTOEL NEW WORK

ÉQUIPEMENT ET FONCTIONS  
UITVOERING EN FUNCTIES   

Tous les sièges pivotants sont également disponibles comme high-desk-chair avec 
patins ou roulettes autobloquantes et anneau repose-pieds.

Alle bureaustoelen ook als high-desk-chair met glijders of permanent 
geremde wielen en voetenring.
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LES CHOSES SIMPLES  
SONT SOUVENT LES  

PLUS BELLES.

DE EENVOUDIGSTE DINGEN  
ZI JN VAAK DE MOOISTE.

CONNEX2 - POUR LE POSTE DE 
TRAVAIL PARTAGÉ PERSONNEL

CONNEX2 - VOOR EEN PERSOONLI JKE  
WISSELWERKPLEK

Nieuw projectteam, nieuwe werplek, nieuwe uitdagingen – Connex2 
maakt het bijzonder eenvoudig om snel de weg te vinden en produc-
tief te worden. U zit, en uw bureaustoel past zich aan u aan. Hij wacht 
op uw bewegingen en biedt vervolgens de ideale ondersteuning van 
uw persoonlijke zitpositie. Volledig automatisch reagerende functies 
maken dit mogelijk. Alleen zithoogte, zitdiepte en lendensteun worden 
handmatig ingesteld.

Zodat u ervan uit kunt gaan dat er bij alle veranderingen in de werk-
omgeving tenminste iets is wat vertrouwd en goed blijft aanvoelen.

LIM   |   CONNEX2   |   MERA   |   DUERA
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cnx99cnx95 cnx88 cnx98

cnx98cnx85 cnx98 cnx98 cnx98 cnx98

cnx85cnx98

SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT
BUREAUSTOEL

LIM   |   CONNEX2   |   MERA   |   DUERA
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2TOUJOURS A LA BONNE PLACE - QUEL  
QUE SOIT LE POSTE.
OP WELKE AFDELING U OOK WERKT, DE POSIT IE KLOPT.

LIM   |   CONNEX2   |   MERA   |   DUERA
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Choix de dossiers

Toujours bien réglé

L’adaptation est une marque d’intelligence
 

Éléments de commande intuitifs

Surface d’assise dynamique

 

Une cinématique idéale

Rugleuning naar keuze
De diversiteit aan Connex2 rugleuningen is 
verrassend. Zij varieert van gestoffeerde rug-
schalen van kunststof tot en met rugleuningen 
met 3D-tricotagenet en rondom gestoffeerde 
rugleuningen.

Altijd goed
De Lordomat® maakt volledig deel uit van de 
netbespanning en volgt actief elke beweging –  
juist daar waar de rug ondersteuning nodig 
heeft. Gaat rug-, nek- en schouderklachten 
tegen.

Flexibele ondersteuning
Armleuningen met ’soft touch’-gevoel geven 
mee als ze onder de tafelrand komen en ron-
den de intelligente zitbeleving af.

Intuïtief te gebruiken bedieningselementen
Connex2 verrast met een geheel nieuwe 
kleurenvrijheid: de kleuraccentuering van de 
bedieningselementen maakt deze duidelijk 
herkenbaar en intuïtief te gebruiken. Het 
aluminium element met geïntegreerde arm-
leuningen is naar keuze verkrijgbaar in zwart, 
wit-grijs of gepolijst aluminium. 

Dynamische zitting
De driedimensionaal beweegbare zitting  
stimuleert tot dynamische rechts-links- 
bewegingen en ondersteunt de natuurlijke 
beweegimpuls.     

Ideaal bewegend
Volledig automatisch reagerende functies  
zorgen heel eenvoudig voor bewegend zitten  
in een ideale positie.

cnx98 noir
cnx98 zwart

cnx98 blanc gris 
cnx98 wit-grijs

DOSSIERS PROPOSÉS
RUGLEUNINGEN NAAR KEUZE

Dossier à rembourrage intégral

Rondom gestoffeerde rug
De rondom gestoffeerde uitvoering straalt gemak en comfort uit.

Maille 3D

3D-tricotagenet
Het ademende tricotagenet is driedimensionaal vervormbaar en geeft de rug een  
dynamische ondersteuning.

Lordomat®

Lordomat®
De Lordomat® ondersteunt actief het aanpassingsvermogen van de netrugleuning aan de lordose. 
Hij is voelbaar als onderdeel van de netbespanning en gaat effectief rug-, nek- en schouderklachten 
tegen.

cnx98, front et dossier 
capitonné  
cnx98, rugleuning rondom 
gestoffeerd 

cnx95

Coque en polypropylène 

Kunststof schaal
De royaal bemeten kunststof zitschaal is voorzien van een ergonomisch gevormd vormschuimkussen. 
Het comfortabele volume maakt het zitten tot een waar genoegen.

2008 
vert foncé

donkergroen

2007 
vert lime

lime groen

2003 
blanc gris
wit-grijs 

2006 
bleu clair
lichtblau

2004 
gris clair
lichtgrijs

2010
basalte
basalt  

2005 
brun
bruin

2011
bourgogne
burgundy

2080 
noir

zwart

QUALITÉS PARTICULIÈRES
BI JZONDERE KWALITEITEN
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cnx91 cnx90

cnx81 cnx90

cnx90cnx90

cnx90cnx80

FAUTEUIL CONFÉRENCE PIVOTANT
VERGADER-DRAAIFAUTEUIL
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Forme claire et fonctionnelle

Un - deux - trois - prêt à l’emploi !

Fonctions intelligentes

Rangement simple  

Heldere en functionele vorm
Het aluminium element verbindt rug en armleu-
ning. Bij het achteroverleunen bewegen de arm-
leuningen mee en houden comfortabel contact 
met de armen.

Een, twee, drie – klaar is kees! 
Slechts drie bedieningshendels voor maximaal 
comfort.

Intelligente functies
Puntsynchroon-mechanisme met automatische 
aanpassing van de terugveerkracht. Stelt zich 
helemaal vanzelf in, op alle personen – licht of 
zwaar.  

Eenvoudig opgeruimd  
Na afloop wordt de oorspronkelijke tafelschikking 
van de Connex2 weer snel hersteld met behulp 
van het mechanisme. Met de terugstelveer keert 
de zitting weer terug naar de uniforme standaard-
hoogte, hetgeen voor een gelijkmatige aanblik in 
de ruimte zorgt.

QUALITÉS PARTICULIÈRES
BI JZONDERE KWALITEITEN
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cnx89/cnx88

 

cnx89/cnx88
Bureaustoel met 60 cm hoge netrug, 
3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, 
basalt, wit-grijs, lichtgrijs, bruin, 
lichtblauw, lime groen, donkergroen of 
burgundy ook als counterstoel met
glijders en voetring 
cnx89: met neksteun

cnx85 cnx85
Bureaustoel met 81 cm hoge netrug, 
3D-tricotagenet (100% polyester), 
zwart, basalt, wit-grijs, lichtgrijs, bruin, 
lichtblauw, lime groen, donkergroen of 
burgundy

cnx81

cnx80 cnx80
Vergader-draaifauteuil met 60 cm hoge 
netrug, 3D-tricotagenet (100% polyester), 
zwart, basalt, wit-grijs, lichtgrijs, bruin, 
lichtblauw, lime groen, donkergroen of 
burgundy

cnx81
Vergader-draaifauteuil met 81 cm hoge 
netrug, 3D-tricotagenet (100% polyester), 
zwart, basalt, wit-grijs, lichtgrijs, bruin, 
lichtblauw, lime groen, donkergroen of 
burgundy

ÉQUIPEMENT ET FONCTIONS  
UITVOERING EN FUNCTIES   

Mécanisme de synchronisation point par point :
 

 

Dossier :

 
 

 
 

 

Assise :
 

Accoudoirs :
 

 

Couleurs et matériaux :  
 

En option : 
 
 

SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT ET FAUTEUIL CONFÉRENCE PIVOTANT

 

 

SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT

 

FAUTEUILS CONFÉRENCE PIVOTANTS

Puntsynchroon-mechanisme:
Met automatische regeling van de tegendruk van de rug t.o.v. het 
lichaamsgewicht van de gebruiker (50 - 140 kg, afhankelijk van de 
lichaamsproporties)

Rugleuning:
cnx99/cnx98/cnx95/cnx91/cnx90: kunststof schaal, zwart of wit-grijs  
met ergonomisch gevormd vormschuimkussen (kussen verwisselbaar); 
optioneel rondom gestoffeerde rug; flexibel en beweeglijk; royale  
maten; comfortabel volume; incl. in hoogte verstelbare lendensteun  
(10 cm); cnx89/cnx88/cnx85/cnx81/cnx80: zelfdragend, glasvezelversterkt 
kunststof frame in zwart of wit-grijs, bespannen met ademend  
3D-tricotagenet (100% polyester)

Zitting:
3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het 
lichaamszwaartepunt; geïntegreerde zittinghelling door de voorzij-
de van de zitting max. 4° te laten zakken; geïntegreerde, zijdelingse 
rechts-links-beweging met max. 4°

Armleuningen:
3D-armleuningen zijn altijd geïntegreerd: 11 cm in hoogte verstelbaar, 
rechts/links elk 2,5 cm in breedte verstelbaar, naar voren 4 cm verstel-
baar;

kleur en materiaal:    
Rugleuningdrager: zwart (3801), wit-grijs (3805), gepolijst aluminium 
(3803); bedieningshendel: zwart (3721), wit-grijs (3725), blauw (3726), 
groen (3727)

Optioneel: 
cnx99/cnx98/cnx95: lendensteun in diepte verstelbaar (2 cm);  
cnx89/cnx88/cnx85: Lordomat over een breedte van 7 cm auto-adaptief );
kleerhanger

BUREAUSTOEL EN VERGADER-DRAAIFAUTEUIL

Zit-/leuningneiging in de verhouding 1 : 3,5 (26° naar ach-
teren, 7° naar voren bij gebruik van de zitneiging); leuntra-
ject-begrenzing in 4 posities mogelijk.

Zitdiepteverstelling (8 cm) met automatische terugstelveer 
inbegrepen in de standaarduitvoering.

cnx99/cnx89 met neksteun: 9 cm in hoogte verstelbaar en 
traploos 30° zwenkbaar.

BUREAUSTOEL

Zit-/leuningneiging in de verhouding 1 : 3,5 (23° naar ach-
teren, 7° naar voren bij gebruik van de zitneiging); leuntra-
ject-begrenzing in 2 posities mogelijk.

Zitdiepteverstelling (5 cm) met automatische terugstelveer 
inbegrepen in de standaarduitvoering;

VERGADER-DRAAIFAUTEUIL

 
voor Connex2 bureaustoel

cnx99/cnx98 cnx99/cnx98
Bureaustoel met 60 cm hoge rugleuning 
en neksteun, ook als loketstoel met 
glijders en voetring
cnx99: met neksteun

cnx95 cnx95
Bureaustoel 
met 81 cm hoge rugleuning

cnx90 cnx90
Vergader-draaifauteuil 
met 60 cm hoge rugleuning

cnx91 cnx91
Vergader-draaifauteuil 
met 81 cm hoge rugleuning
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LES RESPONSABLES AUSSI ONT BESOIN DE 
SIÈGES DE BUREAU SIMPLES ET INTUITIFS.
OOK DE DIRECTEUR HEEFT EENVOUDIGE BUREAUSTOELEN NODIG. 
DE CONNEX2 HIGHBACK BI JVOORBEELD.

Design épuré et finition parfaite  
 

 
 

Diversité des matériaux et des couleurs

Confort garanti pour tous les mouvements

Une mobilité intelligente

Helder design en volmaakte afwerking   
De Connex2 Highback met rondom gestoffeerde rug 
is in de goede Klöber traditie zorgvuldig ambachte-
lijk gestoffeerd en voortreffelijk geconstrueerd.

Verscheidenheid van kleuren en materialen
Behalve de bekleding in stof of exclusief leer kan 
de uitvoering van de rugleuningbeugel individu-
eel worden gekozen. Het karakteristieke designe-
lement is verkrijgbaar in gepolijst  
aluminium, zwart of witgrijs.

Comfort bij elke beweging
De driedimensionaal beweegbare zitting  
ondersteunt de natuurlijke beweegimpuls.

Intelligent bewegend
Volledig automatisch reagerende functies  
zorgen heel eenvoudig voor bewegend zitten  
in een comfortabele positie.
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DANS LE MONDE DU TRAVAIL, 
TOUT LE MONDE PARLE DE  
FLEXIBILITÉ. MERA L’ÉLÈVE  

AU RANG DE PRINCIPE.

OP DE WERKVLOER HEEFT IEDEREEN  
HET OVER FLEXIBILISERING.  

MERA VERHEFT DIT TOT UITGANGSPUNT.

MERA - LE SIÈGE POUR  
TOUTES LES APPLICATIONS

 

MERA - DE STOEL  
VOOR ALLE TOEPASSINGEN

“De Mera is een solide bureaustoel, met alle functies en instelmoge-
lijkheden die kenmerkend zijn voor een goede bureaustoel. Zowel de 
mogelijkheid van een snelle aanpassing aan verschillende gebruikers 
alsook de ergonomische kwaliteit blijken perfect”, schrijft het Duit-
se economische onderzoekstijdschrift FACTS en beoordeelt hem als 
’zeer goed’. Wij vatten het als volgt samen: Mera: uitgebalanceerd qua 
vorm, functionaliteit en prijs-kwaliteitverhouding.
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mer84mer84

mer84

mer88 mer94

mer94 mer98 mer98 mer98k mer99

mer84mer88
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SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT
BUREAUSTOEL
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AILS FACILITENT LE FLUX DU TRAVAIL AU  
BUREAU. LE VÔTRE.
U BEVORDERT DE WORKFLOW OP KANTOOR. DIE VAN UZELF.
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mer98 noir
mer98 zwart

mer98 blanc-gris  
mer98 wit-grijs

 

Alle rugleuningen op deze pagina zijn  
leverbaar met of zonder neksteun.

DOSSIERS PROPOSÉS
RUGLEUNINGEN NAAR KEUZE

Dossier résille synthétique  

Kunststof netrug  
De hightech netbespanning wordt uit één stuk gemaakt volgens het principe van de driecomponenten- 
techniek – voor een homogene verschijningsvorm. Hij past zich individueel aan de lichaamsvormen aan. 
Een grotere maaswijdte betekent grotere flexibiliteit, een kleinere maaswijdte biedt meer stevigheid.

Dossier à rembourrage intégral
 

Rondom gestoffeerde rug
De rondom gestoffeerde uitvoering in egale look of met ruitmotief straalt gemak  
en comfort uit.

Maille 3D

3D-tricotagenet
Het ademende tricotagenet is driedimensionaal vervormbaar en geeft de  
rug een dynamische ondersteuning. 

mer94 noir, dossier à  
rembourrage intégral
mer94 zwart, rondom  
gestoffeerde rug egaal

mer94 blanc-gris, dossier à 
rembourrage intégral
mer94 wit-grijs, rondom 
gestoffeerde rug egaal

mer94 noir, dossier à 
rembourrage intégral, motif 
losangique
mer94 zwart, rondom  
gestoffeerde rug
ruitpatroon

mer94 blanc-gris, dossier à 
rembourrage intégral, motif 
losangique
mer94 wit-grijs, rondom  
gestoffeerde rug  
ruitpatroon

Coque en polypropylène
 

Kunststof schaal
De royaal bemeten kunststof zitschaal is voorzien van een ergonomisch gevormd vormschuimkussen.  
Het comfortabele volume en het geprononceerde rugsegment maken het zitten tot een waar genoegen.  

QUALITÉS PARTICULIÈRES
BI JZONDERE KWALITEITEN

Dossier au choix

En option avec la technologie climatique

En option avec assise Celligence®

Pour un quotidien dynamique

Convient pour des salles blanches

Norme néerlandaise NPR

Rugleuning naar keuze
De diversiteit van de mogelijke Mera rugleunin-
gen is verrassend. Zij varieert van gestoffeerde 
rugschalen van kunststof tot en met kunststof 
netruggen. Van rugleuningen met 3D-tricotagenet 
tot en met rondom gestoffeerde rugleuningen – 
egaal of met elegant ruitmotief. 

Optioneel met klimaattechnologie
De nieuwe technologie is het antwoord op de 
meest voorkomende ongemakken op kantoor. 
Door de individueel instelbare temperatuur d.m.v. 
de functies verwarmen en ventileren wordt het 
gevoel van behaaglijkheid op de werkplek en de 
productiviteit direct beïnvloed.

Optioneel met celligence®-zitting
In de zitting zorgen met lucht gevulde schuimcel-
len voor een gezonde zithouding. Het systeem past 
zich automatisch aan het lichaamsgewicht aan en 
maakt driedimensionale, licht gedoseerde bewe-
gingen mogelijk. Het houdt langdurig gezond en 
overtuigt door zijn onzichtbare constructie. 

Voor dynamiek in het dagelijks gebruik
Mera beschikt standaard over een puntsynchroon- 
mechanisme ter ondersteuning van het actief 
zitten, een geïntegreerde bekkensupport en de 
gepatenteerde instelling van de tegendruk op 
het lichaamsgewicht. Optioneel met lenden-
steunverstelling en functionele armleuningen.

Geschikt voor cleanrooms
Bijzondere werkomgevingen vragen om bijzondere 
oplossingen. Mera is in de desbetreffende uitvoe-
ring geschikt voor cleanrooms die zijn gecertifi-
ceerd volgens ISO 14644-1. 

Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR)
De NPR-uitvoering van Mera maakt de stoel ook 
geschikt voor kleinere en grotere gebruikers. 

mer89 noir
mer89 zwart

mer88 blanc-gris 
mer88 wit-grijs

mer88 noir avec recouvre-
ment en maille noire
mer88 zwart met zwart 
opdek-net

mer88 blanc-gris avec  
recouvrement en maille 
noire
mer88 wit-grijs met zwart 
opdek-net

mer88 blanc-gris avec  
recouvrement en maille 
blanc-gris
mer88 wit-grijs met  
wit-grijs opdek-net

2010
basalte
basalt

2008
vert foncé

donkergroen

2011
bourgogne
burgundy

2004
gris clair
lichtgrijs

2080
noir

zwart

2006
bleu clair 
lichtblauw

2005
brun
bruin

2003
blanc-gris
wit-grijs

2007
vert lime

lime groen
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mer56 mer70 mer60

mer70mer60

mer56 mer60
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voor Mera bezoekersstoel

SIÈGES VISITEURS ET FAUTEUILS CONFÉRENCE PIVOTANTS
BEZOEKERSSTOEL EN VERGADER-DRAAIFAUTEUIL
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Versatile
 

Volumes confortables

Clarté et précision

Pratique et ordonné

Veelzijdig inzetbaar
Mera bezoekersstoelen – met kunststof-, net-  
of gestoffeerde rug – passen in het kantoor, in 
ontvangstruimtes, wachtkamers en de vergader-
ruimte. 

Comfortabel volume
De uitgekiende afmetingen garanderen optimaal 
zitcomfort. Daarnaast vergemakkelijken armleu-
ningen het opstaan.

Helderheid en precisie
Mera bezoekersstoelen – met kunststof-, net- of ge-
stoffeerde rug – passen in het kantoor, in ontvang-
struimtes, wachtkamers en de vergaderruimte.

Eenvoudig opgeruimd
Draaibaar en met terugdraaimechanisme – voor 
dynamische besprekingen en een nette aanblik 
van de vergaderruimte.  

QUALITÉS PARTICULIÈRES
BI JZONDERE KWALITEITEN
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KL IMA
TECHNOLOGIE

ÉQUIPEMENT ET FONCTIONS 
UITVOERING EN FUNCTIES 

 
Mera bureaustoel optioneel met klimaattechnologie

 
voor Mera bezoekersstoel

Mécanisme de synchronisation point par point :

 

Assise :

Soutien lombaire : 

En option : 

 

SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT

Piétement : 
 

Assise :

En option :
 

 

SIÈGE VISITEUR ET FAUTEUIL CONFÉRENCE PIVOTANT

Puntsynchroonmechanisme:
De verhouding tussen zit- en leuningneiging is 1 : 4; vergrendelbaar  
in 2 zithoudingen; gepatenteerde instelling van de tegendruk van de 
rugleuning: 45 – 125 kg (optioneel 60 – 140 kg); zitneiging (5°)

Zitting:
Gezonde zithouding met rechte rug door vooraf in te stellen zitting-
helling en geïntegreerde bekkensupport. De bekkensupport blijft bij 
het verschuiven van de zitting altijd in de ergonomisch meest zinvolle 
stand, optioneel met celligence®-zitting; eenvoudig verwisselbare 
kussens in zitting en rug

Lendensteun: 
Standaard 9 cm (mer99/98) resp. 6 cm (mer85/84) in hoogte verstel-
baar; optioneel 2 cm in diepte verstelbaar mer99/98

Optioneel: 
Functionele armleuningen; kleerhanger kunststof zwart of verchroomd; 
alle varianten met of zonder neksteun (in hoogte verstelbaar en  
traploos zwenkbaar) verkrijgbaar

ESD-uitvoering (volgens DIN EN 61340-5-1)

Ook als NPR-stoel (XS-XL) in de uitvoering kunststofrugleuning en rond-
om gestoffeerde rug. De Nederlandse Praktijk Richtlijn is een aanvulling 
op de DIN met een groter verstelbereik (bijv. 10 cm schuifzitting) en 
maakt de stoel ook geschikt voor kleinere en grotere gebruikers.

BUREAUSTOEL

Frame: 
Hoogglans verchroomd, zwart, wit-grijs of aluminiumkleurig 
(alleen vierpoot en sledestoel)

Zitting:
Eenvoudig verwisselbare kussens

Optioneel:
Vierpoot met wielen; vierpoot en sledestoel stapelbaar, 
mer46/56: 1+5; mer47/57: 1+6

BEZOEKERSSTOEL EN VERGADER-DRAAIFAUTEUIL

mer89/mer88 mer89/mer88
Kunststof netbespanning zwart of  
wit-grijs, optioneel met opdek-net  
zwart of wit-grijs
mer89: met neksteun 

mer95/mer94 mer95/mer94
Rondom beklede rug, optioneel met  
ruitmotief; kunststof frame zwart of  
wit-grijs
mer95: met neksteun

mer56/mer57 mer56/mer57
Sledestoel/vierpoot
rugleuning kunststof schaal zwart
of wit-grijs, optioneel gestoffeerd

mer70 mer70
Vergader-draaifauteuil
Rugleuning kunststof schaal zwart
of wit-grijs, optioneel gestoffeerd

mer85/mer84 mer85/mer84
Netrug, 3D-tricotagenet (100% polyester), 
zwart, basalt, wit-grijs, lichtgrijs, bruin, 
lichtblauw, lime groen, donkergroen of  
burgundy, incl. hoogteverstelling van de  
lendensteun  
mer85: met neksteun

mer46/mer47 mer46/mer47
Sledestoel/vierpoot Netrug, 
3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, 
basalt, wit-grijs, lichtgrijs, bruin, lichtblauw, 
lime groen, donkergroen of burgundy; incl. 
versterking van de lendensteun 

mer60

 

mer60
Vergader-draaifauteuil Netrug, 
3D-tricotagenet (100% polyester), zwart, 
basalt, wit-grijs, lichtgrijs, bruin, lichtblauw, 
lime groen, donkergroen of burgundy; 
incl. versterking van de lendensteun

mer99/mer98

mer79/mer78 

mer99/mer98
Kunststof schaal met gestoffeerde rug, 
zwart of wit-grijs
mer99: met neksteun
mer79/mer78 
XS-XL model (NPR)
mer79: met neksteun 

Tous les sièges pivotants - hormis l’exécution XS-XL (NPR) sont également disponibles en version siège de comptoir,  
avec patins et anneau repose-pieds
Alle bureaustoelen, met uitzondering van uitvoering XS-XL (NPR) ook als loketstoel, met glijders en voetring
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AU TRAVAIL, IL FAUDRAIT  
PLUS SOUVENT SUIVRE SES  
INTUITIONS. PAR EXEMPLE  

EN POSITION ASSISE.

OP HET WERK ZOU JE VAKER  
JE INTUÏT IE MOETEN VOLGEN.  

BI JVOORBEELD BI J HET ZITTEN.

DUERA - COMMANDE INTUITIVE  
ET ADAPTABILITÉ 

DUERA - INTUÏT IEF TE BEDIENEN  
EN FLEXIBEL

Duera is een klassieker met een groot zitcomfort. Niet toevallig 
behoort hij tot de meest succesvolle bureaustoelen van Klöber.  
Hij is ergonomisch overtuigend, intuïtief te bedienen en flexibel.  
In het driedimensionaal vervormbare tricotagenet vindt de rug  
een dynamische ondersteuning.

Zijn ingetogen design en de transparante rug maakt hem geschikt 
voor de meest uiteenlopende omgevingen – in de uitvoering als 
24/7-stoel voor de intensieve belasting van een max. vijf keer 
langere gebruiksduur.
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due99 due88 due93

due89 due98 due98 due93

due88due88

SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT
TASK CHAIR
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SE SURPASSER SANS QUITTER SA ZONE DE 
CONFORT. C ’EST TOUT A FAIT POSSIBLE.
IN JE COMFORTZONE ZITTEN EN JEZELF OVERTREFFEN.  
HET KAN ALLEBEI .
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Équipement ergonomique idéal

Le meilleur en termes de confort d’assise

Commande intuitive

Directive néerlandaise NPR
 
 

Ergonomisch ideale uitvoering
Eenvoudige, gepatenteerde instelling op het 
lichaamsgewicht en perfect uitgebalanceerde 
synchroonbeweging van zitting en rug.

De beste qua zitcomfort 
Er kan worden gekozen uit zittinguitvoeringen met 
pocketverenkern of driedimensionaal beweegbare 
zitkussens met celligence®-technologie.

Intuïtief te bedienen
Duera is in een mum van tijd ingesteld en onder-
steunt een gezonde zithouding. Met de intuïtief te 
bedienen knoppen en het aan vier zijden beves-
tigde 3D-tricotagenet worden de ergonomische 
voordelen onmiddellijk benut.

Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR)
De NPR-uitvoering van Duera maakt de stoel ook 
geschikt voor kleinere en grotere gebruikers. 

QUALITÉS PARTICULIÈRES
BI JZONDERE KWALITEITEN
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SIÈGE CONFÉRENCE À PIÉTEMENT LUGE
VERGADER-SLEDESTOEL
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Dossier mobile
 
 

Options
 

En option : empilable

Le design Duera  

Beweegbare rugleuning
De vergader-sledestoel Duera inspireert het  
overleg met zijn beweegbare, pendelend  
gelagerde rugleuning.

Keuzeopties 
Rugleuning verkrijgbaar in 3D-tricotagenet- 
uitvoering of met opdekstoffering.

Optioneel: Stapelbaar
Ideaal voor kleine kantoren: stapelbare vergader-
stoelen.

Duera-design  
Met ingetogen vormgeving en transparante rug.

QUALITÉS PARTICULIÈRES
BI JZONDERE KWALITEITEN
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VERGADER-SLEDESTOEL

ÉQUIPEMENT ET FONCTIONS  
UITVOERING EN FUNCTIES 

due89/due88

due93/due92

 

due93/due92
24-uurs bureaustoel
Netrug met opdekstoffering
due93: met neksteun

due99/due98
 

due99/due98
Netrug met stoffering
due99: met neksteun

due79/due78 due79/due78
Bureaustoel XS-XL (NPR)
Netrug met opdekstoffering
due79: met neksteun

due69/due68 due69/due68
Bureaustoel XS-XL (NPR)
Netrug
due69: met neksteun 

due46 due46
Vergader-sledestoel
Netrug

Mécanisme de synchronisation point par point :
 

 

Dossier :

En option :  
 
 

 

SIÈGE DE BUREAU PIVOTANT

Dossier :
 

Piétement :

En option : 

SIÈGE CONFÉRENCE À PIÉTEMENT LUGE

due89/due88
Netrug,
due89: met neksteun

Tous les sièges pivotants - hormis l’exécution XS-XL (NPR) - sont également disponibles en version siège de comptoir,  
avec patins et anneau repose-pieds
Alle bureaustoelen, behalve uitvoering XS-XL (NPR) ook als loketstoel, met glijders en voetring.

Puntsynchroonmechanisme:
De verhouding tussen zit- en leuningneiging is 1:4; vergrendelbaar in 
drie zitposities; gepatenteerde instelling van de tegendruk van de  
rugleuning: 45 – 125 kg (optioneel 70 – 150 kg)

Rugleuning:
3D-tricotagenet, aan vier zijden bevestigd, optioneel met opdekstoffe-
ring

Optioneel: 
In hoogte verstelbare lendensteun (11 cm); schuifzitting (7 cm);  
zitneiging (5° traploos); celligence®-zitting; comfortzitting; functionele 
armleuningen; kleerhanger; met of zonder neksteun (in hoogte  
verstelbaar en kantelbaar) verkrijgbaar

Ook als 24-uurs bureaustoel incl. 75 mm comfortzitting met pocket- 
verenkern, 8 cm schuifzitting, 4F-armsupports met styling kapr

BUREAUSTOEL

Rugleuning:
3D-tricotagenet, optioneel met opdekstoffering;
beweegbare, pendelend gelagerde rugleuning

Frame:
Verchroomd of zwart

Optional:
Stapelbaar 1 + 4 

due56

 

due56
Vergader-sledestoel
Netrug met stoffering

LIM   |   CONNEX2   |   MERA   |   DUERA
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SERVICES
SERVICES

LA QUALITÉ S’IMPOSE. 
DEPUIS PLUS DE 80 ANS.
KWALITEIT DUURT HET LANGST. 
AL MEER DAN 80 JAAR.

Des produits dotés d’une grande longévité  

Duurzame producten  
5 jaar garantie, 10 jaar verkrijgbaarheid van  
reserveonderdelen, tijdloos design, eenvoudig  
vervangbare reserveonderdelen.   

Entreprise certifiée  
 

 

Gecertificeerde onderneming  
Klöber handelt consequent duurzaam en is gecertificeerd voor  
zijn milieumanagementsysteem, zijn klimaatbescherming en  
het gebruik van groene stroom.  

Les meilleurs tissus d’habillage 

 
 

Optimale bekledingsstoffen  
Klöber maakt gebruik van textiel van gecertificeerde  
productie, zoals blijkt uit de certificaten van Ökotex, 
Second Nature™, Global Organic Textile Standard,  
Cradle to Cradle® en het officiële milieukeurmerk  
van de EU, de Euro-bloem.

Des relations durables avec les clients 

Duurzame klantrelaties  
Kwaliteit moet groeien. Jarenlange samenwerking met onze 
klanten en partners is een sleutel tot gezamenlijk succes.     

Facile d’entretien 

Onderhoudsvriendelijk 
Met eenvoudig te vervangen zit- en rugkussens, verwisselbare  
gasveren en ingestoken wielen en glijders zijn Klöber bureaustoelen  
bijzonder onderhoudsvriendelijk. Er wordt zoveel mogelijk afgezien  
van composieten.

Made in Germany

Made in Germany
Klöber kiest heel bewust voor zijn vestigingsplaats  
Owingen aan het Bodenmeer. Duits gevoel voor  
kwaliteit is overal aanwezig – van productontwikkeling  
tot eindproduct. 
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KLÖBER FAIT SOUFFLER UN VENT NOUVEAU DANS 

LE SECTEUR DES SIÈGES DE BUREAU. POUR CELA, 

KLÖBER EXPLORE DE NOUVELLES VOIES ET  

PRATIQUE UNE APPROCHE HORS DES SENTIERS 

BATTUS. CELA NÉCESSITE DU COURAGE. DE NOTRE 

PART ET DE CELLES DE NOS CLIENTS. MAIS LE  

RÉSULTAT EST À LA HAUTEUR DES ATTENTES.  AVEC 

DES SOLUTIONS BASÉES SUR UNE  

APPROCHE ORIGINALE DE L’ASSISE AU NIVEAU  

DU POSTE DE TRAVAIL.

KLÖBER LAAT EEN FRISSE WIND WAAIEN IN DE BUREAUSTOELEN-

BRANCHE. HIERVOOR SLAAT KLÖBER STEEDS NIEUWE WEGEN IN EN 

DENKT GRAAG BUITEN DE BESTAANDE DENKKADERS. DAAR IS MOED 

VOOR NODIG. VAN ONS EN VAN ONZE KLANTEN. MAAR MOED WORDT 

BELOOND.  MET OPLOSSINGEN DIE HET ZITTEN OP DE WERKPLEK VER-

FRISSEND ANDERS BENADEREN.

KLÖBER - LA  
FRAICHEUR D’UNE 

MARQUE DE SIÈGES 
DE BUREAU PAS 

COMME LES AUTRES

KLÖBER - HET  
VERFRISSEND  

ANDERE  
BUREAUSTOELENMERK

LA MARQUE KLÖBER
HET MERK KLÖBER

Open-minded people don’t care to be right,  
they care to understand. 

Open-minded people don’t care to be right, 
they care to understand.
Klöber kijkt aandachtiger en luistert beter. Deze open houding 
ten opzichte van de eigen omgeving leidt ook tot een kennisvoor-
sprong – en daarmee tot slimme producten en oplossingen die 
perfect zijn afgestemd op de behoeften van klanten.

Motivation – du latin „movere“ = faire bouger
 

 

 

 
Motivatie – Latijn movere = bewegen
Klöber motiveert. Door het creëren van een positieve omgeving – 
zowel voor medewerkers als voor klanten en de gebruikers van 
onze producten. De samenwerking met Klöber is eenvoudig,  
inspirerend en leidt tot het beoogde resultaat. Zitten op een  
“Klöber” houdt je fris en is een stimulans voor het leveren van 
topprestaties.

Le monde appartient aux audacieux
 

Wie waagt, die wint
Klöber gelooft in zichzelf. In de intelligentie van zijn medewerkers, 
de kwaliteit van zijn producten en de vooruitstrevendheid van  
alle afdelingen. Dat geeft ons de moed om onconventionele 
oplossingen aan te bieden en nooit eerder gemaakte producten 
op de markt te brengen – en daarmee grenzen binnen de  
kantoormeubelbranche te verleggen. 
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LA LIBERTÉ D‘ÊTRE MIEUX ASSIS .

DE VRI JHEID OM BETER TE ZIT TEN.

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergo-burostoel.nl 
www.project-inrichting.nl


