Le Triple
H e l p t

j e

de menselijke factor

e e n

h a n d j e

LeTriple, een trippelstoel die u echt verder helpt. LeTriple is een trippelstoel die er anders uitziet, maar gelukkig is dat niet het enige wat
opvalt. LeTriple combineert eigentijdse vormgeving met een grote mate
aan functionaliteit. In de thuissituatie is LeTriple een ideale werk- en
trippelstoel. Computeren, bezig zijn aan een hogere werktafel, zitten en
werken aan een keukentafel, zonder moeite bij de bovenkastjes in de
keuken kunnen, LeTriple maakt het allemaal mogelijk.

zitverstelling
kantelhoek
3˚ voorover / 5˚ achterover

zitverstelling
rugleuning instelbaar van
82˚ tot 107˚

2 breedtematen 45 en 50 cm

totale breedte 68 cm

armleggers zijn opklapbaar

diepte-instelling armleggers
van 10 tot 20 cm

Aan alles gedacht
LeTriple is een doordacht concept. Bijvoorbeeld de elektrische hoog/laagverstelling van 40 – 74 cm, waarbij het onderstel ook in de hoogste stand voor
optimale stabiliteit zorgt. Vrijwel alles wordt hierdoor makkelijk bereikbaar
en wordt de zelfstandigheid verhoogt. En natuurlijk hebben we een in hoogte
meebewegende voetsteun. Kortom, bij LeTriple is aan alles gedacht.

INSTELLINGEN
LeTriple is naast alle functionele oplossingen ook volledig op maat instelbaar.
Zitbreedte, zitdiepte, armleggers kunnen allemaal eenvoudig op de juiste
maat worden ingesteld. Bovendien kan de stoel door de modulaire opbouw
makkelijk aan individuele eisen worden aangepast en diverse functionele opties worden toegevoegd.

totale diepte 65 cm

hoogte-instelling rugleuning
van 17 tot 30 cm
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ERGONOMIE
Een aspect dat de stoel speciaal maakt, is het onderstel. De vormgeving van
het onderstel van de trippelstoel is uniek. Het M-vormige onderstel geeft een
perfecte combinatie van veel trippelruimte, stabiliteit en een esthetisch verantwoord uiterlijk. Door de ruimte onder de stoel is een efficiënte trippelbeweging die de minimale hoeveelheid kracht kost mogelijk geworden.

belastbaar gewicht tot 125 kg
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de menselijke factor

BIJ ALLE PRODUCTEN DIE SOWECARE MAAKT, STAAT DE MENS CENTRAAL,
LEtriple IS BEDACHT EN ONTWIKKELD MET HET BEWEGINGSVERLOOP VAN
DE MENS ALS UITGANGSPUNT EN WORDT GEPRODUCEERD DOOR SOWECARE.

elektrische verstelling
hoog-laag
van 40 tot 74 cm

