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Voor de prijsbewuste klant is dit de ideale stoel. Be Fine oogt 
goed, voelt goed en is goed voor je portemonnee. Organisch 
vormgegeven voor een optimale zit en standaard voorzien van 
een instelbare lendesteun.

Be Fine voelt goed

Voordelig én
comfortabel

2 3



Be Fine is voordelig

Met een 
steuntje 
in de rug
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Soms is het lekker om net dat extra steuntje 
in de rug te hebben. Precies waar het nodig is. 
Elke Be Fine is uitgevoerd met een in hoogte 
verstelbare lendesteun. Hoef je daar niet meer 
over na te denken.
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Be Fine is een verantwoorde keuze

Een fijne stoel
Economisch en comfortabel gaan hier hand in hand. Duurzaam 
geproduceerd en met een gewicht van slechts 14,5 kilogram minder 
belastend voor het milieu. Passend binnen ieder beleid en budget.
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Be Fine is flexibel

Altijd een goede
zithouding
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Met Be Fine heb je veel mogelijkheden om je 
zithouding naar 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.
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Door en door getest Actief en dynamisch

Made in Holland

De kracht van
onze stoelen 

Betaalbaar Duurzaam
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Be Fine
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Basisuitvoering:
Zithoogte 40-53 cm

Standaard 6 cm zitdiepte verstelling
Volledig verstelbaar

Keuze uit 2 soorten armleggers
Mechaniek voorzien van pictogrammen

Keuze uit zwart kunststof of 
aluminium gepolijste kruisvoet

Keuze uit netweave rug of 
rug voorzien van stoffen opdek

Zwart frame

Sterk in eenvoud

Basisopstelling



Standaard uitgevoerd met 
wielen voor vloerbedekking

30ZW (2-D)

082M

Wielen voor harde 
vloeren (061M)

32ZW (4-D)
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Stel zelf je stoel samen

Volop keuze
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Kruisvoeten

Wielen
Loketversie

met voetenring

Armleggers

Standaard met 
3D Runner netweave

Beklede netweave rug 
single sided

Rug

Standaard
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