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Be Fine

Be Dutch
Be Healthy                           
Be Green
Be Happy
Be You

Wij willen jou en je collega’s gewoon goed
en prettig laten zitten. Dit doen we met een
100% Nederlands assortiment van kwalitatief
uitstekende, groene, intuïtieve en mooi
vormgegeven ergonomische zitoplossingen.

Kenmerken

Opties

Afmetingen

Verstelbare zithoogte 40-53cm
Standaard verstelbare zitdiepte van 6 cm
Dynamisch synchroon mechaniek fijn af te stellen op gewicht van de gebruiker
Gewichtsinstelling  (60-120 kg)
Minimaal aantal bedieningsknoppen
Bewegingsmechaniek in 5 standen te blokkeren
Eenvoudig bereikbare bedieningsknoppen voorzien van pictogrammen
Zitmechaniek gemaakt van gerecycleerd PP versterkt met glasvezel 
Zitting van polyether
Zitkussen en netweave rug eenvoudig vervangbaar
Vaste rug met in hoogte verstelbare lendesteun
Zwarte 3D trim netweave rug, slijtvastheid 100.000 Martindale
Zwart kunststof rugbeugel
Vijfteens zwart kunststof voetenkruis met harde wielen 
Standaard 5 jaar garantie op onderdelen en stof en 10 jaar nalevergarantie

Netweave rug in optionele kleuren 
Voorzijde netweave gestoffeerd
Loketuitvoering (voetenring + hogere gaslift)
Keuze uit 2D of 4D armleggers 
Vijfteens kruisvoet aluminium gepolijst
Zachte wielen of glijders

Zithoogte
Rughoogte 
Rugbreedte
Rugverstelling 
Zitdiepte
Zittingdiepte
Zittingbreedte 
Hoogte armleggers
Breedte tussen armleggers
Diameter kruisvoet

400-530
450
450
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Be Fine 

Be Fine is de perfecte stoel voor de prijsbewuste klant. Be Fine voelt goed, oogt goed en is 
goed voor je portemonnee. De organisch vormgegeven stoel waarvan de rug voorzien is van 
een geïntegreerde lendesteun past in ieder interieur. Voor 95% van de mensen binnen een 
organisatie zit deze stoel comfortabel en is hij goed in te stellen. De stoel geeft optimale steun 
in iedere zithouding als de gewichtsinstelling op de juiste tegendruk is ingesteld. 
   
Be Fine wordt duurzaam geproduceerd en de gebruikte onderdelen bestaan voornamelijk 
uit gerecycled aluminium en gerecycled kunststof (PP en PA). De stoel weegt slechts 14,5 
kilogram. Door het minimale gebruik aan materialen wordt het milieu minder belast. De stoel 
nemen wij na de economische levensduur graag terug om te demonteren en alle onderdelen 
te recyclen of een tweede leven te kunnen geven. 

Hendel voor de
zithoogte verstelling

Drukknop voor de 
zitdiepte verstelling

Uittrekbare draaiknop voor 
de tegendruk instelling 

van Synchroonmechaniek 

Draaiknop voor 
breedte-aanpassing

van de armleggers

Drukknop voor de 
hoogte- en diepte-instelling 
van de draaibare armlegger

Hendel voor het 
Synchroonmechaniek 

voorzien van twee 
mogelijkheden: Actief of vast 

Met Be Fine heb je veel mogelijkheden om je 
zithouding naar eigen wens in te stellen. Zo zit 
je altijd goed, wat je ook doet. We hebben een 
filmpje gemaakt om uit te leggen hoe dat werkt. 

Scan de qr-code om dat filmpje te bekijken of ga 
naar: www.betastoelen.nl


