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Het innovatieve ergonomische concept van de delv conferentiestoel combineert een dynamische zitfilosofie met toekomstgerichte 
kinetiek: het nieuwe twist-balance-mechanisme vervangt klassieke mechanische concepten en verhoogt de ergonomische effecti-
viteit. delv scoort met mobiliteit van de zitting en rugleuning. De microbewegingen van de wervelkolom worden bevorderd en de 
toevoer van voedingsstoffen naar de tussenwervelschijven wordt gestimuleerd. delv past zich aan zijn gebruikers aan – dankzij de 
automatische gewichtsdetectie. Dit is een bijzonder voordeel wanneer meerdere mensen deze slimme vergaderstoel gebruiken, zoals 
bij conferenties en desk-sharing kantoren. De combinatie van hoogwaardige materialen, ergonomische innovatie en eigentijds design 
maakt delv de ideale keuze in representatieve kantoren.

delv – de slimme conferentiestoel. 



Geniaal eenvoudig.

Het vrije spel van krachten: het twist-balance mechanisme.
delv bevordert dynamisch zitten – zonder enige extra 
bedieningshendels. Het twist-balance-mecha-
nisme combineert de voordelen van een 
synchroonmechanisme en maakt de 
complexiteit van conventionele me-
chanismen overbodig. Het gewicht 
van de gebruiker wordt automa-
tisch gedetecteerd met slechts een 
paar flexibele componenten door 
de kinetische krachten van de 
materialen te laten werken. Een 
voorgespannen veer van hoog-
waardig polymeer plastic reageert 
als je gaat zitten: hoe meer gewicht 
de veer krijgt, hoe groter de weer-
stand. Dit regelt automatisch de druk 
op de rugleuning en zorgt voor een in-
tuïtieve zitervaring. Er is geen fijnafstelling 
nodig, aangezien de veer is ontworpen om zich 
aan te passen aan een breed scala aan gebruikers 
van 50 tot 120 kilo.

Design: Andreas Krob

Het ergonomische concept van delv 
combineert een dynamische zitfilosofie 
met toekomstgerichte kinetiek.



Zitting en rugleuning gestoffeerd
H 1050 / ZH 435 / B 745 / D 745

6204 Conferentiestoel met armleggers

Zitting en rugleuning gestoffeerd
H 1055-1170 / ZH 415-530 / B 745 / D 745

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte (maten in mm)

Paspelstiksels 
aan de buitenkant van zitting en 
leuning geven delv een fijne con-
tour – ondanks de volumineuze 
stoffering die excellent zitcomfort 
garandeert. Voor de aluminium 
armleuningen zijn optioneel 
lederen opdekjes verkrijgbaar.

  Met een simpele druk op 
een knop kan de rugleuning 
in de voorste positie worden 

vastgezet.

De tegendruk van de 
rugleuning en de gewichts- 

instelling worden automatisch 
gereguleerd. Bij de bureaustoel 

kan de zithoogte manueel 
worden ingesteld.

Twist-balance mechanisme.
bewegingsvrijheid van de 
zitting en rugleuning bevordert 
de microbewegingen van de 
wervelkolom en daarmee de 
ergonomische effectiviteit: de 
toevoer van voedingsstoffen naar 
de tussenwervelschijven wordt 
gestimuleerd.

Rijk aan details. Overzicht.

Verchroomde wielen. 
De universele dubbele wielen 

zijn optioneel ook verchroomd 
verkrijgbaar.

Draaikruis drukgiet aluminium, gepolijst of voorzien van poedercoat-
ing. Universele dubbele wielen, zwart glanzend, Ø 60 mm. 
Optioneel: Kunststof glijders zwart. Zitting en rugleuning gestoffeerd, 
met paspelstiksels. Armleggers aluminium, voorzien van poedercoating.

Functies: 
Twist-Balance-mechaniek met automatische aanpassing van de 
tegendruk en automatische gewichtsinstelling. Ergonomische
bewegingsvrijheid van zitting en rugleuning voor dynamisch zitten.
Bureaustoel 5440: 
Zitting in hoogte verstelbaar met zwarte gasveer volgens DIN 4550 en 
dieptedemping.

Conferentiestoel 6204:
Draaimechanisme, verchroomd. Niet in hoogte verstelbaar.

Tegen meerprijs:
Verchroomde universele dubbele wielen of vilten glijders.
Armleggers aluminium gepolijst.
Armleggeropdek leer: bij stoffering in stof of kunstleer altijd in zwart 
leder, bij stoffering in leder altijd gelijk aan zitting en rugleuning. 

Standaarduitvoering:

5440 Bureaustoel met armleggers



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025
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