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work@home
Design:
Martin Ballendat
De Drumback work@home heeft geen rugkussen of geen netweave rugleuning,
maar is een combinatie van beide. Het idee bij het ontwerpen was, de stoffering zoals een vel van een trommel - om deze langs de polypropyleen rugkap te
bespannen. Het luchtige zitcomfort van een netweave rugleuning in combinatie
met de stabiliteit en de uitstraling van een gestoffeerde rugleuning.
Naast een zeer comfortabele rugleuning is de zitting van voorgevormd
polyurethaan schuim. Ook dit geeft een zeer hoog zitcomfort en in combinatie met
de bespannen stoffering ook een luchtig zitcomfort.
De Drumback work@home is standaard voorzien van een synchroonmechaniek
voor het dynamisch en actief zitten.
The Drumback work@home has neither a back cushion nor a net-weave backrest,
but it is a combination of both. The idea in the design was the upholstery very
simular to a sheet stretched over a drum and placed along the polypopylene back
cover. The airy seating comfort of a net-weave backrest in combination with the
stability gives the appearance of an upholstered backrest.
In addition to a comfortable back, the seat is made of moulded polyurethane foam,
this offers a high seating comfort and, in combination with the streched upholstery
provides an airy sitting comfort.
The Drumback work@home comes standard equipped with a synchro mechanism
for dynamic and active sitting.
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Bureaustoel / Taskchair

functies / functions
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Hoogte instelling / Height adjustable
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Instelling weerstand rugleuning / Adjustable tension backrest
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Blokkering ruglening en neigverstelling / Backrest blockage and tilt adjustment
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Instelling zitdiepte / Seat depth adjustment
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Hoogte instelling rugleuning / Height adjustable backrest
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Hoogte instelling armleuning / Height adjustable armrests
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Breedte verstelling armleuning / Width adjustable armrests
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Wielen met een hard of zacht loopvlak / Wheels with a hard or soft tread
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Uitvoeringen / Designs
overzicht / overview

Stoffering zwart
Rugkap zwart
Zonder armleuningen

Stoffering zwart
Rugkap zwart
Met 2D armleuningen

Fabric black
Backrest cover black
Without armrests
art. 480.2000

Fabric black
Backrest cover black
With 2D armrests
art. 480.2000 + al055-07

Stoffering zwart
Rugkap offwhite
Zonder armleuningen

Stoffering zwart
Rugkap offwhite
Met 2D armleuningen

Fabric black
Backrest cover offwhite
Without armrests
art. 460.2000

Fabric black
Backrest offwhite
With 2D armrests
art. 460.2000 + al055-07
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