
BODYGUARD
Een geteste (BS5459) 24 uurs stoel is heel wat 
anders dan een kantoorstoel. Het gebruik van de 
24 uurs stoel is vele malen intensiever dan een 
kantoor- of bureaustoel. Toch is REcaRO er in 
geslaagd om ook voor deze doelgroep een stoel 
samen te stellen, toegesneden op de toepassing. 
Een speciaal aangepast onderstel, samen met 
een speciale versie van de REcaRO Specialist 
biedt een voor de toepassing ideale oplossing. 
De stoel voldoet sowieso aan de NEN 1335 en 
de NPR 1813 en is daarnaast gekeurd door 
de LGa volgens de British Standard 5459 op 
specifiek 24/7 gebruik. Uiteraard goedgekeurd! 
Duurzaamheid ten top met REcaRO 24/7 stoelen. 



Standaard uitrusting:
•  Kantelbare en traploos in hoogte verstelbare 

hoofdsteun voor een ontspannen werkhouding.
•  Optie: Hoofdsteunhoes wasbaar en verwisselbaar.
•  Individueel instelbare lendensteun door middel 

van het RecaRO airmatic systeem.
•  Hoogwaardige materialen van zowel het  

stoelframe als de bekledingsstoffen  
(500.000 Martindale)

•  In hoek verstelbare en opklapbare armsteunen of 
4-D armsteunen.

•  Traploos verstelbare rugleuning middels 2-zijdig 
aangebrachte draaiknoppen.

•  Uitstekend zitcomfort door voorgevormde, stevige 
schuimdelen.

•  Gekeurd volgens British standard voor 24/7  
gebruik door LGa Bayern.

•  extra sterk onderstel met synchroonmechanisme
• Op gewicht instelbaar van 60-130 kg.
• Versterkte gasveer met hoogteverstelling.
•  extra groot voetkruis ter voorkoming van  

kantelen. 

RECARO Guard K

RECARO Guard K
een werkpaard eerste klas

4-D Armsteun



Standaard uitrusting:
•  Kantelbare en traploos in hoogte verstelbare 

hoofdsteun voor een ontspannen werkhouding.
•  Optie: Hoofdsteunhoes wasbaar en verwisselbaar.
•  Individueel instelbare lendensteun door middel 

van het RecaRO airmatic systeem.
•  Hoogwaardige materialen van zowel het stoel-

frame als de bekledingsstoffen (500.000 Martin-
dale)

•  Zitvlak verlenging voor bovenbeenondersteuning.
•  In hoek verstelbare en opklapbare armsteunen of 

4-D armsteunen.
•  Traploos verstelbare rugleuning middels 2-zijdig 

aangebrachte draaiknoppen.
•  Uitstekend zitcomfort door voorgevormde, stevige 

schuimdelen.
•  Gekeurd volgens British standard voor 24/7  

gebruik door LGa Bayern.
•  extra sterk onderstel met synchroonmechanisme
• Op gewicht instelbaar van 60-130 kg.
• Versterkte gasveer met hoogteverstelling.
•  extra groot voetkruis ter voorkoming van  

kantelen. 

RECARO Guard L

RECARO Guard L
Dè stoel voor gebruik in meld- en controlekamers

4-D Armsteun



Technische gegevens RECARO Guard:
• Toepassing: 24 uurs-stoel
• Breedte/hoogte rugleuning: 432/658 mm
• Breedte/diepte zitvlak: 515/500-540 mm
•  Breedte/lengte armsteunen: 74/324 mm  

(opklapbare versie)
• Zithoogte: 397 tot 520 mm
•  Hoek rugleuning/zitvlak: tot 16° graden  

verstelbaar
• Hoekverstelling totale stoel: -2 tot +1,5°
• Instelbereik hoofdsteun: 0-80 mm
• Hoek hoofdsteun: 0-35°
•  Lendensteun: RecaRO airmatic® systeem met 

dubbele luchtkamer.
• Instelbereik gasveer: 60 tot 130 kg.
• Voetkruis: Buitendiameter 720 mm.
•  Wielen: Tapijt of parketwielen. 

RECARO Guard

Hoogte- en gewichtsinstelling

Swingmechanisme

Lendensteun met 2 luchtkamers

Zitvlakverlenging

RECARO Guard
een werkpaard eerste klas

Garantie: 2 jaar op onderdelen 
bij normaal gebruik.


