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Rugleunings
traploos in hoogte en breedte te
verstellen

Armleuningen
11 voudig hoogteverstelbaar

niet in hoogteverstelbaar

Kruisvoeten

Opties



DUO-BACK®

Anytime
Je dag begint goed met zitten op een DUO-BACK® en wat
je ook gaat doen, je voelt dat de DUO-BACK® altijd voor
je werkt.
Al voordat je koffer is uitgepakt wordt duidelijk waarom
de DUO-BACK® uniek is. De twee flexibele rugdelen 
volgen de rug bij iedere beweging en zorgen continue
voor een prettige ondersteuning. Dit dynamisch werken
met een DUO-BACK® geeft een ongekende beleving van
vrijheid. Goed zitten is immers bewegen.

Anywhere
De DUO-BACK® kom je op kantoor werkelijk overal
tegen. De brede range van modellen tref je zowel op de
persoonlijke werkplek als in gemeenschappelijke ruimten
aan. 

Anyone
Iedereen zit goed op een DUO-BACK®. Een stoel met een
hoge ergonomische kwaliteit. Dit komt onder meer tot 
uiting in een halvering van de rugbelasting bij beeld-
schermwerk. Een als het gaat om rugklachten, dan is de
essentie duidelijk: voorkomen is beter dan genezen.
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Type 26 Type 11

Ø 600 mm
– 5-teens kruisvoet alu
– gepolijst / geëpoxeerd

Ø 620 mm
– 6-teens kruisvoet alu
– gepolijst / geëpoxeerd

Ø 610 mm
– 6-teens kruisvoet kunststof
– zwart

Ø 620 mm
– 6-teens MD-kruisvoet
– verchroomd / geëpoxeerd

VP (alleen Synchron 8)

ERGO-ARM® L03 / L13 / L23 / L53 – PU

L1C / L2C / L4C / L5C

ERGO-ARM® – PU



In de loop van de dag wisselen inspanning en ontspanning elkaar op de werkvloer regelmatig af.
De DUO-BACK® stimuleert deze afwisseling zodat er een ontspannen gevoel overblijft.
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ERGONOM®

ERGONOM®  B

ERGONOM®  PS/SPS

ERGOMATIC® 

ALLMATIC®  

SYNCHRON 

– anatomisch gevormde zitting
– rugleuning in hoogte verstelbaar
– rugleuning in diepte en hoek verstelbaar
– zitneigverstelling of zitdiepteverstelling optioneel

– anatomisch gevormde zitting
– rugleuning in hoogte verstelbaar
– kanteling van zitting en rugleuning door Balance techniek
– Balance aan te passen aan lichaamsgewicht door Ergolast®

– rugleuning in diepte en hoek verstelbaar
– zitdiepteverstelling optioneel

– anatomisch gevormde zitting met verwisselbare stoffering
– rugleuning in hoogte verstelbaar
– kanteling van zitting en rugleuning door puntsynchroon
– puntsynchroon aan te passen aan lichaamsgewicht door Ergolast®

– zitdiepteverstelling (model SPS) 

– anatomisch gevormde zitting
– rugleuning in hoogte verstelbaar
– kanteling van zitting en rugleuning door Synchroon mechanisme
– Synchroon mechanisme aan te passen aan lichaamsgewicht door Ergolast®

– rugleuning in diepte en hoek verstelbaar
– verstellen van rugdiepte door ruggasveer
– aparte zitneigverstelling
– zitdiepteverstelling 

– anatomisch gevormde zitting met kunststof kap
– rugleuning in hoogte verstelbaar
– kanteling van zitting en rugleuning door Synchroonmechanisme
– Synchroonmechanisme aan te passen aan lichaamsgewicht door Ergolast®

– anatomisch gevormde zitting
– rugleuning in hoogte verstelbaar
– kanteling van zitting en rugleuning door puntsynchroon
– puntsynchroon aan te passen aan lichaamsgewicht door Ergolast®

– zitdiepteverstelling (modellen 7 en 7D)
– relaxfunctie (model 7 en 7D)
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Productoverzicht

94-108 43 49 48

94-108 43 49 48

94-108 43 45 45

94-108 43 45 45

96-109 43 49 45

94 43 45 45

88 43 45 45

90 43 49 47

90 43 49 47

96-109 43 46 45

122-132 43 48 48

122-132 43 48 48

122-132 43 48 48

122-132 43 48 48

120-128 43 49 50

Ergonom® PS

Synchron 5 Synchron 5D

Ergonom® SPS Ergonom® B mm-line Ergonom® 67

Synchron 7 Synchron 8

Ergomatic® 2

Allmatic® 2

V36 2649/P V36 2662/K V 709/2 V 707/2

Allmatic® mm-line

Ergomatic® mm-line

Synchron 7D



De filosofie van de bureaustoel is
door Grahl doorgevoerd in de
lijn van luxe vergaderstoelen. De
dynamiek van de DUO-BACK®

leidt zodoende ook tot optimale
effectiviteit in de vergaderruimte.

Na een intensieve werkdag laat
je het werk achter je. De hele
dag gewerkt en toch fit naar
huis!
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niet stapelbaar

niet stapelbaar



Het meest kenmerkend voor de
DUO-BACK® is het bijzondere
comfort. Terug te vinden in de
volledige afstemming op het
individu.
De driedimensionale verstelling
van de rugdelen zorgt voor een
ideale pasvorm. De zitting sluit
hierop aan door de ergonomi-
sche vormgeving. Verder zijn
stoelen met een DUO-BACK® uit-
gerust met ruime verstelmogelijk-
heden, die zich vanuit zithou-
ding eenvoudig laten bedienen.

Optimale ondersteuning voor de
arm- en nekspieren wordt bereikt
door gebruik van verschillende
multifunctionele verstelbare arm-
leuningen. 

Kortom: het werken met een
DUO-BACK® is meer dan goed
zitten. Het betekent: FIT 4 ALL.
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Typ 11 – met kunststof kap

Typ 26 – voor- en achterzijde gestoffeerd
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De afwisseling tussen rechtop zitten en comfortabel achterover bewegen vormt een belangrijk
aspect bij veel werkplekken. De DUO-BACK® laat zich snel aanpassen van een actieve naar een
passieve werkhouding. Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld security- en controlrooms. 
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Langdurig zitten valt voor veel mensen niet mee. Soms biedt staan in plaats van zitten daarvoor de
oplossing, maar dit heeft z’n beperkingen. 
Neem nu de vergadering aan het eind van de dag. Gelukkig zorgt de DUO-BACK® vergaderstoel
voor een extra steuntje in de rug op zo’n moment.
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Dat ergonomie en design 
goed samengaan bewijst de 
DUO-BACK® in de uitvoering
Synchron. Hiermee wordt com-
fortabel zitten op een fraai 
vormgegeven bureaustoel moge-
lijk gemaakt in bijvoorbeeld
management- en directiekamers.

10 11


