
Boeiende eenvoud en intelligentie: Labsit is de perfecte aanvulling voor alle soorten laboratoria. De 3D-Flex functie biedt  

comfort en optimale ergonomie die in een laboratorium nodig is. Ondanks de naam is Labsit ook uitermate geschikt voor andere 

omgevingen zoals bibliotheken, universiteiten, (hoge)scholen, studeerkamers, gezondheidszorg, eerste lijnszorg, ziekenhuizen en 

kassa/check-out werkplekken. Labsit is licht, universeel toepasbaar en onverslaanbaar in termen van prijs en prestatie. Labsit 

is een all-rounder. Om het simpel te zeggen - Labsit is indrukwekkend.

LABSIT –
SIMPLE IS CLEVER.



Labsit Kruk met wielen Labsit 2 met wielen Labsit 4 met zitstop-wielen 
en voetenring

De beste instelling is die je niet hoeft te maken. 

Dankzij de innovatieve Flex functies is Labsit uiter-

mate geschikt voor allerlei soorten werk. Labsit biedt  

intuïtief goede zitplaatsen die een investering in de  

toekomst zijn. De kwaliteit van de werkplek is een van  

de belangrijkste factoren in de motivatie van werk- 

nemers. Labsit levert hierin een bijdrage in termen 

van comfort en uitzonderlijk design en helpt zo om  

succesvol te kunnen werken.

LABSIT –
AUTOMATISCH 
GOED ZITTEN.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

MAGIC KUNSTLEDER  
MG01 (pvc vrij)

PUR 
2000 (soft)

LUCIA
5800

UITVOERING

•  3D-Flex functie van de rugleuning 

   en de voorste rand van de zitting

•  4  Soorten bekleding

• Zitschaal in 5 kleuren

•  Zithoogteverstelling

•  Voetkruis kunststof zwart of 

   aluminium gepolijst (optie)

•  ESD uitvoering (optie)

• Gepersonaliseerde Lab-Clip (optie)

ZITSCHAAL

SUPERTEC
SP01

Groen

Antraciet

Blauw

Oranje

Wit
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ACTIE 2017 LABSIT

De bovenstaande actiemodellen (in de kleuren blauw, antraciet en wit, met aluminium gepolijst voetkruis en bekleding PUR of Magic - kruk alleen PUR) leveren wij binnen ca. 1-2 weken af fabriek  
(maximaal 9 stuks). Andere uitvoeringen hebben een levertijd van circa 5-6 weken. Alle stoelen zijn standaard gedemonteerd, geschikt voor een harde ondergrond en voldoen aan de norm EN 1335.  
Wij geloven in de kwaliteit van ons product en geven daarom tien jaar garantie op de stoel en drie jaar op de bekleding en de wielen. Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW. 

Zitting PUR 

Voetkruis aluminium gepolijst

Zithoogte 450 -650 mm

Brutoprijs: € 137

Actieprijs: € 129

Zitting PUR of Magic 

Voetkruis aluminium gepolijst

Zitschaal in blauw, wit en antraciet

Zithoogte 560 -810 mm

Brutoprijs: € 264

Actieprijs: € 249

Zitting PUR of Magic

Voetkruis aluminium gepolijst

Zitschaal in blauw, wit en antraciet

Zithoogte 450 -650 mm

Brutoprijs: € 190

Actieprijs: € 179


