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Be Steady is een bijzonder fijne, ergonomische zit-sta kruk die 
zorgt voor comfortabele steun én beweging op hoge zitposities. 
Perfect te gebruiken in combinatie met een zit-sta bureau. 
Be Steady volgt de gebruiker, zorgt voor een goede zithouding 
en vermindert rugklachten.

Be Steady beweegt mee

Dé dynamische 
zit-sta kruk
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Be Steady is comfortabel

Voor actief
werken
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Be Steady kan op veel verschillende werkplekken worden ingezet. Of 
je nu hoog of laag wilt zitten of alleen wat ondersteuning wilt tijdens 
het staan, met Be Steady kan het allemaal. De zit-sta kruk geeft veel 
bewegingsvrijheid, is eenvoudig in hoogte te verstellen en maakt 
het afwisselen tussen zitten en staan heel eenvoudig. Be Steady is 
bovendien licht in gewicht en daardoor makkelijk op te pakken en te 
verplaatsen.
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Varianten

Chroom of zwart

Be Steady 1601

Basisuitvoering:
Zwarte voet

Gepolijste conus
Verchroomde hoge gasveer 

Gestoffeerde  zitting

Opties:
Verchroomde lage gasveer

Verchroomde extra lage gasveer

Basisuitvoering:
Zwarte voet

Zwarte conus
Zwarte hoge gasveer

Gestoffeerde zitting

Opties:
Zwarte lage gasveer

Be Steady 1601/077M



De mogelijkheden

Kies wat bij je past
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Hoog (standaard)
zitbereik 58-83 cm
in chroom en zwart

Laag
zitbereik 52-71 cm
in chroom en zwart

Extra laag
zitbereik 43-54 cm

uitsluitend in chroom

Zeer eenvoudig in hoogte 
te verstellen

Het vormschuim is volledig over de rand getrokken 
waardoor de rand niet voelbaar is. Be Steady geeft 
hierdoor ook bij kanteling optimaal comfort.

Vormschuim

Be Steady is op zeer veel werkplekken flexibel inzetbaar; op kantoor, achter de 
kassa, in fabrieken, achter een balie of receptie of bijvoorbeeld  in een koffiecorner.
De hoge uitvoering kan gebruikt worden als zit-sta ondersteuning. De lage variant 
kan als kruk gebruikt worden of als zit-sta ondersteuning voor kortere mensen. 
De extra lage variant is uitermate geschikt voor laag zitten op bijvoorbeeld kinder-
dagverblijven of kleuterscholen.

Hoogtes

Lang niet alle stoffen zijn geschikt voor de Be Steady. De stoffen die hier zijn ge-
noemd, hebben wij uitgebreid getest waardoor wij een strak resultaat kunnen ga-
randeren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij Blazer stoffering. Deze stof is 
in vele kleuren verkrijgbaar en door de ruwheid van de stof blijf je in alle houdingen 
goed op de Be Steady zitten. Leer, kunstleer en dunne, starre stoffen kunnen niet 
gebruikt worden voor de Be Steady. Overige stoffen op aanvraag. 

Stoffering

Blazer (aanbevolen)
100% scheerwol

in vele kleuren

Radio
100% polyester
in vele kleuren 

Xtreme
100% gerecycled polyester 

in vele kleuren

terug naar overzicht

Kenmerken stof

• Materiaal: 100% polyester FM

(brandvertragend)

• Gewicht:

ca. 560 gr/m1 - 400 gr/m1

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 80.000 toeren

Martindale

• Kleurechtheid bij licht: 6

(ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)

• Kleurechtheid bij wrijven: 4-5

(ISO 105 - X12; max=5)

• Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)

• Brandwerendheid:

zie uitgebreide kenmerken

Radio

073313.O CENTROCOT

8033

terug naar overzicht

Kenmerken stof

• Materiaal: 100% scheerwol,  

niet metaalhoudende verf

• Gewicht: ca. 460 gr/m2  

(645 gr/m1)  +/- 5%

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 50.000 toeren  

Martindale

• Kleurechtheid: 5  

(ISO 105 – B02:1999)

• Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, 

droog 4 (ISO 105 – X12:2002)

• Brandwerendheid:  

zie uitgebreide kenmerken

Blazer

UK/16/005

Silcoates CUZ30

terug naar overzicht

Kenmerken stof

• Materiaal: 100% gerecycled  

polyester

• Gewicht: ca. 310 gr/m2  

(435 gr/m1)  +/- 5%

• Breedte: 140 cm

• Slijtvastheid: 100.000 toeren  

Martindale

• Kleurechtheid: 6  

(ISO 105 – B02:1999)

• Pilling: 5 (schaal 1-5, max 5)

• Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, 

droog 4 (ISO 105 – X12:2002)

• Brandwerendheid:  

zie uitgebreide kenmerken

Xtreme

UK/16/005

Tortuga YS168
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