
Ahrend 2020
Ahrend 2020 - Best in class!

Designer: Paul Brooks
De Ahrend 2020 staat bekend om zijn heldere lijnen, royale uitstraling en 
ultiem zitcomfort. De stoel is volledig ergonomisch en eenvoudig aan te passen 
op individuele wensen. Ook op gebied van duurzaamheid zit u goed want de 
Ahrend 2020 is Cradle to Cradle gecertificeerd.



Tijdloos duurzaam design
Direct aan te passen aan iedere gebruiker en elke 
activiteit door persoonlijke comfortinstelling via de 
unieke Comfort slide en 3D-armleggers

Functies zijn vanuit zitpositie instelbaar, door logisch 
geplaatste knoppen en duidelijke pictogrammen 

Ergonomisch gevormde Extraverta rugleuning met 
Ergomax lendesteun die zowel in hoogte als diepte 
verstelbaar is 

Oneindig comfort door het gepatenteerde synchro-
mechanisme, Solidseat en Comfortzones

Individueel comfort Uiterst comfortabel
Eigentijds, slank en tijdloos ontwerp

Brede range van stoelen, bureaustoel, 
conferentiestoel en vergader- en bezoekersstoelen 

Cradle to Cradle Certified. Alle gebruikte materialen 
zijn 100% recyclebaar

















“Creëer uw eigen functionaliteit en uitstraling dankzij de 

haast oneindige mogelijkheden”.

Comfortabel, 
ergonomisch en 
makkelijk in te stellen, 
zo stimuleert de 
Ahrend 2020 een 
goede zithouding

Designer Paul Brooks

www.ahrend.com/

A2020

Meer informatie:



Ahrend. A Cradle to Cradle company

Creating safe products and healthy environments

Ahrend is de meest duur zame onderneming in haar sector in Europa en stelt 
zichzelf ten doel in 2020 de volledige productkringlopen te sluiten en klimaat-
neutraal te produceren door toepassing van ecodesign en Cradle to Cradle 
principes. Efficiënt (her-)gebruik van materialen staat hierbij centraal.

www.ahrend.com

GOOD INDUSTRIAL  
DESIGN AWARD

Basis

Synchro-mechanisme

Netweave rug met lendesteun

Kunststof kruisvoet

Bezoekerstoel in slede- of 4-poots frame

Extraverta-rug met diepteïnstelbare lendesteun, deze 
lendesteun bestaat uit twee delen die de wervelkolom 
vrij laat







 



Technische details

Voldoet aan en overtreft alle nationale en inter-nationale 
ergonomische normen zoals de Europese EN-1335, GS 
Zeichen en Nederlandse NPR 1813 (kolom 2)

Zitdiepte verstelling 38-48 cm (EN 1335 40-42 cm)

Zithoogte verstelling 40-56 cm (EN 1335 40-51 cm)

Zitting breedte 49 cm (EN 1335 min. 40 cm)

Breedte tussen de armleggers 36-52 cm 
(EN 1335 46-51 cm)

Hoogte instelbare armleggers 20-31 cm 
(EN 1335 20-25 cm)

Opties

Vaste armleggers, hoogte instelbare armleggers en  
3D verstelbare armleggers

Kantelbare zitting, verstelbare hoofdsteun

Rugleuning Extraverta met Ergomax lendesteun

Opdekstoffering en omstoffering

Gasveer voor ‘extra hoog’-instelling (40-56 cm)

Zachte wielen

Gepolijste kruisvoet of gelakte uitvoering in alle Ahrend 
standaard lakkleuren





 

 















 




