
R16

1-24 rot 1-26 blau1-22 grün

1-27 grau 1-19 anthrazit 1-18 schwarz

MARKANT
DYNAMISCH
VEELZIJDIG

STANDAARDUITVOERING

BUREAUSTOEL:

- Comfort-synchroon mechaniek (S5) 

eventueel met zitneig instelling (S6) 

- zijdelingse “snelverstel” veerkrachtinstelling 

op lichaams-gewicht instelbaar. 

- Zitdiepte instelling

- Geïntegreerd Ergo Balance mechaniek (optie)

- Hoge net-weave rugleuning in hoogte 

instelbaar voor optimaal zitcomfort

- Kunststof voetkruis

- Harde dubbele (Ø 50 mm) geremde wielen

- Zithoogte verstelling door gasveer

OPTIES (meerprijs):

- Hoge net-waeve rugleuning met rugbekleding

- Armleuning type R16/1 of armleuning type R16/5/6

- Lendesteun in hoogte en diepte verstelbaar

- EB plus bewegingsmodule

- Hoogteverstelling met dieptevering

- Aluminium voetkruis gepolijst, zilver of zwart

- Hoofdsteun zwart (mod. 3040)

- Zachte dubbele geremde wielen

Lendesteun in hoogte en diepte verstelbaar

ARMLEGGERS

STOFFERING (voorbeeld)

LENDESTEUN

Hoogte verstelbaar en neigbaar

HOOFDSTEUN 

R16/1: 
in hoogte en breedte verstelbaar met softpad 

R16/5/6: 
4-D armlegger

ERA

100% Polyester 320 g/m gewicht 
100.000 toeren Martindale (schuurbewegingen) 
(10 jaar garantie) 5 lichtechtheid 4-5 (droog ), 
4 (nat) wrijfechtheid EN 1021-1/-2 brandvrijheid

VOETKRUIS

Kunststof voetkruis zwart Voetkruis aluminium gepolijst

ROVO Benelux 
Jan Tinbergenstraat 252
7559 ST Hengelo 
Tel +31 (0) 85 48 90 470
www.rovobenelux.eu
info@rovobenelux.eu 
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R16

DESIGN: Stephan A. Preisig, Tribeca Designs

STANDAARDUITVOERING
- bureaustoel met in hoogte verstelbare 
  net-weave rugleuning 
- ERGO BALANCE mechaniek 
- armleggers R16/1 (optioneel)
- aluminium voetkruis (optioneel)  

STANDAARDUITVOERING
- bureaustoel met in hoogte verstelbare 
  rugleuning met rugbekleding
- comfort-synchroon mechaniek S5 
- armleggers R16/1 (optioneel)
- kunststof voetkruis

3030 S5 3030 EB

Met de nieuwe R16 hebben we bij ROVO een 
bureau-stoelen programma op de markt gebracht
welke volledig aan de huidige vraag voldoet. 
Technisch vooruitstrevend door gepatenteerde
technieken laten we de concurrentie ruim achter
ons. Tevens introduceren we met de R16 een
prijstechnisch interessante zitoplossing.
Natuurlijk speelt het frisse design met fraaie details
en gemakkelijk gebruik gecombineerd met comfort
een grote rol in het succes van deze serie.

De ROVO R16 is uitgerust met een comfort-
synchroon mechaniek al dan niet met een zitneig 
instelling. Tevens introduceren we met de R16 een
nog betere prijs/prestatieverhouding. Een fraai 
“gestyled“ kunststof voetkruis in combinatie met
een netwaeve rug of een netwaeve rug voorzien 
van rugbekleding.

Natuurlijk hebben we in deze stoelen serie ook ons
gepatenteerde ERGO BALANCE mechaniek be-
schikbaar. Impulsief dynamisch zitten in optima
forma!

COMFORTABEL
BEWEGEN OP 
UW WERKPLEK

Aanbevolen door IGR, de
branche-organisatie voor
fysiotherapeuten, artsen
en ergonomen.

De ROVO R16 beschikt over de unieke 
eigenschap om een synchroontechniek
met een ERGO BALANCE 3D-techniek 
e combineren waarbij u de ultieme 
voordelen van het impulsief dynamisch
zitten ervaart. 

De ROVO R16 kan de ERGO BALANCE
techniek blokkeren welke ook nog 
op lichaamsgewicht instelbaar is. 
(EB plus is optioneel) 
De innovatieve 3D – techniek
stimuleert uw optimale zithouding.

n Stimulatie en training van de rugspieren

n Ontlast de wervelkolom en tussen-
wervelschijven

n Verbetert de belastbaarheid (elasticiteit) 
van de tussenwervelschijven

n Verbeterde doorbloeding en stofwisseling

n De dynamische zithouding wordt optimaal
ondersteund

ERGO BALANCE: IMPULS IEF  DYNAMISCH Z ITTEN 


