
Ahrend 220 
De standaard voorbij.



“Niemand is standaard. Daarom voegt 
de Ahrend 220 bureaustoel zich naar alle 
persoonlijke wensen. Dat is niet onopge
merkt gebleven: Ahrend 220 vertegen
woordigt het comfortabele zitten op een 
hoog ergonomisch niveau. Samen met 
de karakteristieke vorm en de bewezen 
duurzaamheid verklaart dat het succes 
van de Ahrend 220 die in de loop der 
jaren uitgroeide tot de meestgekochte 
bureaustoel. Als ontwerper van de 
Ahrend 220 beschouw ik dat natuurlijk 
als een mooi compliment. Het bewijst 
dat wettelijke voorschriften en normen 
op het gebied van ergonomie, veiligheid 
en milieu een geslaagd ontwerp niet in 
de weg hoeven te staan.”

Henk Verkerke, designer Ahrend 220

Niveau.

Omdat 
niemand 
standaard is.

In hoogte verstelbaar in 8 standen met 
een bereik van 11,5 cm. In breedte trap
loos instelbaar met een bereik van 6 cm.

Ahrend houdt rekening met lange  
mensen. De zithoogteverstelling is van 
40  54 cm.

De rughoogteverstelling (7 cm) overtreft 
de Europeese Norm EN1335 (4 cm).

Heldere pictogrammen op ergonomisch 
gevormde bedieningshendels maken 
duidelijk hoe de stoel op persoonlijke 
voorkeuren afgestemd kan worden.



Ahrend 220 met synchroonmechanisme.

Anatomie 
van een 
bestseller.

Ahrend 220 laat zich leiden door de 
wensen van de gebruiker. Bij de uit
voering met permanent rugcontact is 
het mogelijk om ook de hoek tussen 
rugleuning en zitting in te stellen en 
vervolgens vast te zetten of soepel mee 
laten veren. Resultaat: een perfecte 
ondersteuning in elke houding, van 
werken tot ontspannen.
Bij de uitvoeringen met synchroon
mechanisme volgen zitting en rugleu
ning elke beweging in elke zithouding. 
De veerkracht kan worden aangepast 
aan het lichaamsgewicht. 

Zithoogteverstelling 
Europese Norm 
EN1335: 40-51 cm 
Ahrend 220: 40-54 cm

Rughoogteverstelling 
Europese Norm 
EN1335: 4 cm 
Ahrend 220: 7 cm

Zitdiepteverstelling
Europese norm 
EN1335: 4 cm
Ahrend 220: 6 of 9 cm

Ahrend 220 heeft standaard een zitdiep
teverstelling van 60 mm. Voor wie dat 
wil is een zitdiepteverstelling mogelijk 
van 90 mm.

Ahrend 220 met permanent rugcontact. Doordat de zitting naar voren gekanteld 
kan worden, geeft de Ahrend 220 
bureaustoel ook in actieve zithoudingen 
de juiste ondersteuning.



Interior 
lifecycle

Ahrend. 
Always ready 
for things to 
come

Maak het 
persoonlijk.
Van basisuitvoering tot extra brede 
uitvoering, van middelhoge rug-
leuning tot hoge rugleuning... 
Ahrend 220 is compleet. Inclusief 
een uitgebreid assortiment bekle-
dingsstoffen, kleuren en materialen. 
Zorgvuldig op elkaar afgestemd en 
daardoor moeiteloos te combineren 
met alle meubelen uit het Ahrend 
programma.

Elke uitvoering is denkbaar, hier met hoge rugleu
ning, in hoogte verstelbare armleggers en kunststof 
kruisvoet.

De Ahrend 220 heeft een uitgesproken vormgeving. Hoge 
rugleuning en kunststof kruisvoet.

Aluminium kruisvoet met een grote diversiteit aan 
kleuren.

Kruisvoet in chroom.

Kunststof kruisvoet in de kleuren leizwart en basalt grijs.

Brede uitvoering met vaste armleggers, middelhoge 
rugleuning en gelakte aluminium kruisvoet. 

Hoge rugleuning, armleggers zowel in hoogte als in 
breedte verstelbaar en bovendien draaibaar en met 
kruisvoet in chroom.

Organisaties zijn flexibel. Met ruimte 
om te groeien én te veranderen. Ahrend 
is continue in ontwikkeling en altijd op 
zoek naar nieuwe inzichten om klanten 
optimaal te bedienen. Van productde
sign tot inrichtingsadvies en installatie. 
Ahrend realiseert complete werkomge
vingen. Daarbij staan we voor kwaliteit, 
zorg en aandacht voor zowel product 
als mens en milieu. Altijd klaar voor 
veranderingen en steeds gericht op de 
toekomst.

Nazorg en evaluatie Ontwikkeling

Gebruik en beheer Realisatie

Nazorg en evaluatie.
Preventief of regulier onder
houd. Al of niet vastgelegd 
in een contract. Probleem
loos gebruiksplezier gaat 
samen met een verlengde 
levensduur.

Realisatie. Alles wordt ge
regeld. Het complete inrich
tingstraject wordt gestuurd 
en begeleid. Inhuizen en 
montage, stoffering, verlich
ting, beplanting en bekabeling.

Ontwikkeling. Elke orga
nisatie is anders. Specifieke 
inrichtingswensen worden 
geïnventariseerd en vertaald 
in driedimensionele schets
ontwerpen en adviezen met 
een hoog rendement.

Gebruik en beheer. Elke 
werkplek gaat vergezeld
van advies over gebruik en 
werkhouding. Facilitaire
medewerkers nodigen wij
uit voor een training in
montage, bekabeling en
onderhoud.



Ahrend. Always ready for things to come     

ISO 9001 ISO 14001

www.ahrend.com

Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg bv, 
producent van Ahrend 220, is gecertificeerd 
volgens de internationale kwaliteitsnorm 
NENENISO 9001:2000 en de internationale 
milieunorm NENENISO 14001:2004


