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IRON HORSE Seating™

Net boven Chicago, in Lake Forest, Illinois, bouwt Iron Horse al twintig jaar superieure stoelen voor gebruik op 
kantoor of in 24 uursruimtes, zoals controle- en meldkamers. Die vele jaren ontwikkeling en praktijkervaring 
hebben geleid tot een stoel waar de kwaliteit, het comfort en de duurzaamheid vanaf spat. Dat is niet onop-
gemerkt gebleven: in de toonaangevende Better Business Bureau-rating is de allerhoogste onderscheiding 
toegekend en Iron Horse wordt door de Amerikaanse overheid erkend als preferred supplier. 

Zo’n positie kun je alleen maar bereiken als je continu de controle en verbetering van de producten als 
basis hanteert. Daarom zijn alle leveranciers ISO gecertificeerd en kunnen de stoelen voor een goede prijs/ 
kwaliteitsverhouding worden geleverd. Alle modellen zijn getest volgens de ANSI/BIFMA standaard.

De zoektocht naar ergonomische perfectie gaat continu verder. Zo kiezen we voor een perfecte pasvorm voor 
gegoten schuimdelen in plaats van gesneden schuimblokken, bijvoorbeeld.Of een bow-tie lendensteun, voor 
steun in de rug én stabiliteit. Zomaar twee items die bewijzen dat Iron Horse niet zomaar stoelen maakt, 
maar stoelen waar met kennis en vakmanschap aan wordt gewerkt. Niet voor niets geeft Iron Horse op haar 
stoelframes tien jaar garantie, zelfs bij 24 uursgebruik. Dat is wat we bedoelen met Built to last.
Op het onderstel biedt Iron Horse vijf jaar garantie, op bekleding en schuimdelen drie jaar. En de keuze uit 
verschillende voetkruizen, armsteunen, gasveren en hoofdsteunen garanderen een ideale oplossing voor bijna 
elke persoon. Twijfelt u nog? Maak gerust eens kennis met Iron Horse en laat u overtuigen door het comfort
en de kwaliteit. U wilt nooit meer wat anders. 

IRON HORSE Seating™ productkenmerken: 

STABIEL & STERK 

ERGONOMISCHE OPTIES 

EERSTE KLAS BEKLEDINGSMATERIAAL
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REFERENTIES
911 LOGISTIEKE CENTRA & CALL CENTERS 
TOEPASSING:  24/7 Gebruik in controlekamers 
KLANTEN:  Diverse 911 meldkamers verspreid over Noord Amerika

CONTROLEKAMERS / MELDKAMERS
TOEPASSING:   24/7 Gebruik in controlekamers 
KLANTEN:  The White House Communications Agency, FAA, TSA, The Federal Department of Labor, 
  Russ Bassett, Evans Consoles

ENERGIECENTRALES 
TOEPASSING:  24/7 Gebruik in controlekamers
KLANTEN:  ComEd, Constellation Energy, Detroit Edison, Entergy, Southern Company, Duke Energy 

OVERHEID & DEFENSIE
TOEPASSING:  Executive & Uitvoerend 
KLANTEN:  The US Department of Labor, The US Army, The US Navy. CIA, Nellis Air Force Base 
  U.S. Attorney Office, U.S. Border Patrol, U.S. Coast Guard

OLIERAFFINADERIJEN & BOORPLATFORMEN
TOEPASSING:  24/7 gebruik in controlekamers
KLANTEN: BP, ExxonMobil, Shell Oil, Valero, Marathon Oil, Chevron

DIRECTIEKANTOREN & VERGADERRUIMTES
TOEPASSING:  Executive
KLANTEN:  UBS, 21st Century Recording, All Travel Agency, Amgen, Brooks Harris, Pandora  
  Wealth Management, Citigroup, Electronic Arts, Fidelity National Financial, Merril Lynch
  Education: Michigan State University, LSU

CHEMISCHE INDUSTRIE 
TOEPASSING:   24/7 Gebruik in controlekamers 
KLANTEN:  Dow, Dupont, Millenium Chemicals, Nova Chemical Corp
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Frame Robotgelast frame van staal. Dikte 14 gauge
Voordeel Sterker en steviger dan composiet frames
Biedt Langere levensduur, biedt ook zware personen voldoende ergonomische ondersteuning

Zitting Stalen zitpan. Dikte 16 gauge
Voordeel  Sterker en steviger dan composiet frames 

Verdeelt het gewicht over het gehele oppervlak
Biedt  Langere levensduur en extreem belastbaar 

Hogere productiviteit door vermindering van nek-, rug- of beenklachten

Zitkussen Zitschuim gegoten in vooraf gespecificeerde dichtheid
Voordeel Langere levensduur dan gesneden en geplakt schuim
Biedt Behoud langer zijn pasvorm en daarmee een beter comfort

Bekleding Hoog kwalitatieve bekledingsvarianten (optie)
Voordeel Hogere slijtvastheid t.o.v. stof of kunstleer
Biedt Behoud zijn comfort gedurende zeer lange tijd

lendensteun Vlindervorm biedt extra steun
Voordeel Ondersteunt naast de wervel ook de zijwangen
Biedt Minder snel vermoeide medewerkers

Hoofdsteun 3-D hoofdsteun (optie)
Voordeel Traploos instelbaar voor betere ondersteuning van nek- en/of hoofd
Biedt Uiterst comfort

Armsteunen Extreem sterke armsteunen in verschillende varianten
Voordeel Naar wens instelbaar
Biedt Inzetbaar bij diverse werkzaamheden

Rughoekverstelling Onafhankelijke rughoekverstelling
Voordeel Over een hoek van 21 graden verstelbaar (totale zithoek verstelbaar tot 45 graden)
Biedt Hogere productiviteit door vermindering van nek-, rug- of beenklachten

Recliner mechaniek Dubbel geveerd
Voordeel Steviger dan standaard gebruikte automotive recliners
Biedt Voor langere levensduur

Onderdelen Alleen het beste is goed genoeg
Voordeel Sterker dan standaard materiaal
Biedt Een gegarandeerde levensduur

OPTIELIJST
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BEKLEDINGSVARIANTEN
IRON HORSE Seating™ biedt een groot scala een kleuren, opties en combinaties. Aanpasbaar aan iedere ruimte of huisstijl.

   

NEEM CONTACT OP MET BCS EUROPE VOOR DE MOGELIJKHEDEN
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KLANTLOGO’S
IRON HORSE Seating™ biedt gepersonaliseerde logo’s op de stoel. Hier een aantal voorbeelden:    

   

NEEM CONTACT OP MET BCS EUROPE VOOR MEER INFORMATIE
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VERSTERKT KUNSTSTOF
5 ster versterkt kunststof voetkruis
Geschikt tot 125 kg.
Diameter 66 & 73,6 cm.  

ZWART ALUMINIUM
5 ster zwart aluminium voetkruis
Geschikt tot 180kg. 
Diameter 73,6 cm.  

GEPOLIJST ALUMINIUM 
5 ster gepolijst aluminium voetkruis
Geschikt tot 180kg. 
Diameter 73,6 cm.   

VAST ONDERSTEL
Heavy Duty geschroefd onderstel
Ideaal voor vluchtsimulatoren, militaire toepassingen, 
marine en werkboten, treinen.
Onderstel breedte 23 cm.

EXTRA OPTIES
Harde wielen, zachte wielen, geremde wielen, glijders

ONDERSTELOPTIES
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ARMSTEUNOPTIES

STANDAARD OPKLAPBARE ARMSTEUN
Traploze hoekverstelling
Volledig opklapbaar

LUXE OPKLAPBARE ARMSTEUN
Traploze hoekverstelling
Volledig opklapbaar

2D + 4D ARMSTEUN
16-Gauge gepolijst roestvrij staal
Tot 8 cm. verstelbaar
8 posities verstelbaar

ERGO HD ARMSTEUN
Traploze hoekverstelling
Volledig opklapbaar
Speciaal voor 24 uurs toepassingen
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HOOFDSTEUNOPTIES

STANDAARD  
In hoogte verstelbaar 
In 4 hoekposities verstelbare hoofdsteun  

DELUXE COMFORT HOOFDSTEUN
In hoogte verstelbaar
Multifunctionele hoekverstelling biedt optimale
ondersteuning voor hoofd en nek
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GARANTIE

Iron Horse biedt uitstekende garantievoorwaarden. De voorwaarden zijn verbonden aan normaal gebruik 
van de stoel en geldt niet bij onvolkomenheden die veroorzaakt zijn door inwerkingen van buitenaf, onjuist 
gebruik, vernielzucht of anderszins geweld. De garantie wordt slechts verleend aan de eerste koper en wordt 
verzorgd door de importeur of één van haar geautoriseerde dealers. Afhandeling kan alleen plaats vinden op 
vertoon van de originele factuur.

Garantie vervalt bij aanpassingen aan de stoel. De garantie vervalt tevens wanneer er door ongekwalificeerd 
personeel aan de stoel wordt gewerkt.

De garantie is geldig voor alle Iron Horse producten die geproduceerd zijn na 1 september 2005

GARANTIE OP HET STOELFRAME
10 jaar vanaf aankoopdatum.

GARANTIE OP ONDERDELEN
5 jaar vanaf aankoopdatum.

GARANTIE OP BEKLEDING EN SCHUIMDELEN
3 jaar vanaf aankoopdatum. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder garantie. 

Onder garantie wordt verstaan: het kosteloos vervangen van defecte of beschadigde onderdelen. Arbeid-
suren en/of reiskosten vallen niet onder garantie

Om optimaal gebruik te maken van de levensduur van een Iron Horse stoel adviseren wij u om regelmatig 
onderhoud te laten plegen aan de stoelen.
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2000
EIGENSCHAPPEN
- Instelbare deluxe comfort hoofdsteun
- Instelbare rug, zithoek tot 16ºº
- Opklapbare armsteunen, hoogte en kantelbare verstelling
- Opblaasbare lendensteun
-  Synchroonmechaniek instelbaar in 5 posities en op gewicht 

instelbaar
- Heavy Duty gasveer, hoogte instelbaar
- Heavy Duty 5-ster voetkruis met dubbele wiele

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 90 kg.
- Lengte advies: 150 cm. - 175 cm.

GARANTIE
- 5 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen  

OPTIES (AFBEELDINGEN ONDER)
- Deluxe opklapbare armsteunen
- 4D armsteunen
- Diverse bekledingsvarianten
- Persoonlijk logo (geborduurd)

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland
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2000
IRON HORSE 2000
DE ALLEMANSVRIEND

De Iron Horse stoelenlijn begint bij de 2000. Deze is door de Amerikaanse 
meubelautoriteit Bifma uitvoerig en intensief getest en glansrijk uit de strijd 
gekomen. 

De standaard stoffering, het zwart alluminium voetkruis en de standaard 
hoofdsteun zorgen voor een prima basis voor uw dagelijkse portie arbeid achter 
het buro.

Kiest u voor het allerfijnste Tuscani-leer, een aluminium voetkruis, deluxe 
armsteunen en superluxe hoofdsteun, dan wordt het een sieraad voor elk 
directiekantoor.

En de uitvoering met slijtvast leer uit de autoindustrie, een zwart aluminium 
voetkruis, een verzwaarde gasveer en synchroonmechaniek, heavy  duty arm-
steunen en een leren hoofdsteun maakt hem ideaal voor 24 uurs gebruik.
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3000
EIGENSCHAPPEN
- Instelbare Hoofdsteun 
- Instelbare rug, zithoek tot 21º

-  Heavy Duty opklapbare armsteunen, kantelbare verstellling
- Opblaasbare lendensteun
-  Synchroonmechaniek instelbaar in 7 posities en op gewicht 

instelbaar
- Heavy Duty gasveer, hoogte instelbaar
- Heavy Duty 5-ster voetkruis met dubbele wielen

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 180 kg.
- Lengte advies: 165 cm. - 190 cm.

GARANTIE
- 10 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen  

OPTIES (AFBEELDINGEN ONDER)
- 4D armsteun
- Gepolijst aluminium voetkruis
- Deluxe tilt-up armsteun 
- Deluxe comfort hoofdsteun

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland
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3000HD
IRON HORSE 3000
DE ALLEMANSVRIEND

De tweede stoel in lijn van Iron Horse is de 3000. Deze is door de Amerikaanse 
meubelautoriteit Bifma uitvoerig en intensief getest en glansrijk uit de strijd 
gekomen. Iron Horse 3000 is leverbaar in onder andere de HD, Executive en 
Sport.

De standaard stoffering, het zwart alluminium voetkruis en de standaard 
hoofdsteun zorgen voor een prima basis voor uw dagelijkse portie arbeid achter 
het buro.

Kiest u voor het allerfijnste Tuscani-leer, een aluminium voetkruis, deluxe 
armsteunen en superluxe hoofdsteun, dan wordt het een sieraad voor elk 
directiekantoor.

En de uitvoering met slijtvast leer uit de autoindustrie, een zwart aluminium 
voetkruis, een verzwaarde gasveer en synchroonmechaniek, heavy  duty arm-
steunen en een leren hoofdsteun maakt hem ideaal voor 
24 uurs gebruik.

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland

•   Ergonomisch gevormde rugleuning 
met bow-tie lendensteun.

• Door robots gelast stoelframe.
•  Gegoten schuimdelen, voor een 

optimale vormgeving.
•  Zitschuim ondersteund door een 

stevige zitpan.
•  Verschillende opklapbare, in hoogte verstel-

bare armsteunen of in hoogte verstelbare 
kantoorarmsteunen.

• Brede parket- of tapijtwielen ø 6 cm.
•  Dubbelgeborgde rugleuningverstelling  

met een maximale zithoek van 45 graden.
•  Extra sterke gasveren, in drie  

verschillende lengtes.
•  In hoogte en hoek verstelbare  

hoofdsteun.
• Extra luxe relaxhoofdsteun.
• Verschillende voetkruizen.
º Perfect als 24 uursstoel.
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3000 ook beschikbaar in:

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland

3200SPORT

3300EXEC
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3000 MET ZITVLAKVERLENGING

EIGENSCHAPPEN
- Instelbare Hoofdsteun 
- Instelbare rug, zithoek tot 21º

-  Heavy Duty opklapbare armsteunen, kantelbare verstellling
- Opblaasbare lendensteun
-  Synchroonmechaniek instelbaar in 7 posities en op gewicht 

instelbaar
- Heavy Duty gasveer, hoogte instelbaar
- Heavy Duty 5-ster voetkruis met dubbele wielen
- Zitvlakverlenging (zitdiepte 43-51cm)

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 180 kg.
- Lengte advies: 165 cm. - 190 cm.

GARANTIE
- 10 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen  

OPTIES (AFBEELDINGEN ONDER)
- 4D armsteun
- Gepolijst aluminium voetkruis
- Deluxe tilt-up armsteun 
- Deluxe comfort hoofdsteun

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland
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NIE
UW

!
EIGENSCHAPPEN
-  NIEUW! Heavy Duty swing mechaniek - nu standaard! 

(zie volgende pagina voor meer informatie)
- Instelbare Comfort Hoofdsteun 
- Instelbare rug, hoek tot 21º

-  Heavy Duty opklapbare armsteunen, kantelbare verstellling
- Opblaasbare lendensteun
- Heavy Duty gasveer, hoogte instelbaar
- Heavy Duty 5-ster voetkruis met dubbele wielen

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 180 kg.
- Lengte advies: 175 cm. en groter

GARANTIE
- 10 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen 

OPTIES
- Standaard hoofdsteun
- Diverse bekledingsvarianten
- 2D armsteun, hoogte/breedte verstelbaar
- Zwart voetkruis

4000 HD TILT MECH

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland
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NIE
UW

!
4000 HD TILT MECH

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland

IRON HORSE SEATING 
De 24 uurs stoelen van Iron Horse zijn ontworpen om de zwaarste 
beproevingen te doorstaan in meldkamers, controlekamers, of bewaking. 
De Iron Horse 4000 serie is ergonomisch aangepast aan de zwaarste 
eisen en bevat alleen de sterkste componenten.
Met de reeds aanwezige kennis en de input van onze gebruikers hebben 
we een stoel gemaakt die uw verwachtingen ruimschoots overstijgt. Met 
zijn ergonomische vormgeving is de stoel bij uitstek geschikt voor gebruik 
in meerploegendienst.

NIEUW: Het nieuwe tilt mechaniek is nu standaard op de 4000. Dit 
veelzijdige en gebruiksvriendelijke mechaniek is met zorg gekozen en is 
vergrendelbaar in elke gewenste positie. Daarnaast is de gewichtsinstelling 
nu eenvoudiger in te stellen. De robuustheid en gebruiksvriendelijkheid 
garanderen een ideale inzetbaarheid van de stoel.
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NIE
UW

!
4000 ESD

EIGENSCHAPPEN
- Getest: ANSI/ESD-STM-12.1-2006 standards
- Instelbare ESD Comfort Hoofdsteun 
- Instelbare rug, hoek tot 21º

-  In hoogte verstelbare ESD armsteunen
- Opblaasbare lendensteun
-  Synchroonmechaniek instelbaar in 7 posities en op gewicht 

instelbaar
- Heavy Duty gasveer, hoogte instelbaar
- Heavy Duty 5-ster voetkruis ESD wielen & ontladings ketting

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 180 kg.
- Lengte advies: 175 cm. en groter

GARANTIE
- 10 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen 

OPTIES
- Geen hoofdsteun
- Zwarte of grijze bekleding
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NIE
UW

!
4000 ESD

IRON HORSE SEATING
De 24 uurs stoelen van Iron Horse zijn ontworpen om de 
zwaarste beproevingen te doorstaan in meldkamers, con-
trolekamers, of bewaking, maar ook op plaatsen waar elektro-
statische lading tot vervelende situaties kan leiden. Speciaal 
hiervoor heeft Iron Horse een ESD versie geintroduceerd. 
Middels gebruik van de juiste materialen voor een optimale 
geleiding voldoet de stoel aan de internationale normen 
aangaande ontlading.

Met de reeds aanwezige kennis en de input van onze gebruikers 
hebben we een stoel gemaakt die uw verwachtingen ruim-
schoots overstijgt. Met zijn ergonomische vormgeving is de 
stoel bij uitstek geschikt voor gebruik in meerploegendienst.

*Stoel afgebeeld 
zonder hoofdsteun



+31 (0) 226 745010 | WWW.BCS-EUROPE.NL

4000 MET ZITVLAKVERLENGING

EIGENSCHAPPEN
- Zitdiepte van 48 – 56 cm
- Zithoogte van 45 – 54 cm
- Deluxe Comfort Hoofdsteun
- Instelbare rug, maximale zithoek tot 21º

-  4D armsteunen: Hoogte, breedte en diepte verstelbaar,  
tevens 360º draaibaar

- Opblaasbare lendensteun
-  Synchroonmechaniek instelbaar in 7 posities 

en op gewicht instelbaar
- Heavy Duty gasveer, hoogte instelbaar
- Heavy Duty 5-ster voetkruis met dubbele wielen

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 180 kg (armsteun 130 kg)
- Lengte advies: 175 cm. en groter

GARANTIE
- 10 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen  

OPTIES (AFBEELDINGEN ONDER)
- Instelbare Comfort hoofdsteun
- Gepolijst aluminium voetkruis
- Ergo HD armsteun
- Deluxe tilt-up armsteun

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland
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CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland

IRON HORSE 4000 met zitvlakverlenging

DE REAL BIG AMERICAN MET EUROPESE TOUCH

Amerikanen staan in Europa bekend om hun gewicht en lichaamsomvang. 
Daarvoor heeft Iron Horse de Real Big American in het assortiment, Iron Horse 
4000. Een stoel die lachend 180 kg op zich neemt en ermee rond rijdt op 
brede tapijt- of parketwielen van 6 cm doorsnede. 

T.o.v. de standaard 4000 is deze stoel uitgerust met een zitvlakverlenging, 
waardoor de stoel ook voldoet aan de Europese norm EN 1335. Hiermee is 
de stoel nog breder inzetbaar en geldt daarmee als een uitstekende diepte 
investering

61 cm

52 cm

48 - 54 cm

•  Ergonomisch gevormde rugleuning met 
bow-tie lendensteun.

•  Door robots gelast stoelframe.
•  Gegoten schuimdelen, voor een optimale 

vormgeving.
•  Zitschuim ondersteund door een stevige 

zitpan.
•  Opklapbare, in hoogte verstelbare 

armsteunen of in hoogte verstelbare 
kantoorarmsteunen.

•  Extra luxe relaxhoofdsteun.

•  Zitvlakverlenging
•  Dubbelgeborgde rugleuningverstelling met 

een maximale zithoek van 45 graden.
•  Extra sterke gasveren, in drie verschillende 

lengtes.
•  Brede parket- of tapijtwielen º 6 cm.
•  In hoogte en hoek verstelbare hoofdsteun.
•  Verschillende voetkruizen.
•  Perfect als 24 uursstoel voor de zware en 

grote gebruiker.

4000 MET ZITVLAKVERLENGING



+31 (0) 226 745010 | WWW.BCS-EUROPE.NL

5000
EIGENSCHAPPEN
- Instelbare deluxe comfort hoofdsteun
- Vergrendelbare rugverstelling, op gewicht instelbaar
- Hoogte instelbare rugleuning
- Lengte en breedte verstelbare armsteunen
- Zware kwaliteit gasveer, in hoogte verstelbaar
- Zware kwaliteit 5 ster kruisvoet met dubbele wielen

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 225 kg.
- Lengte advies: 165 cm. en langer

GARANTIE
- 10 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen  

OPTIES (AFBEELDINGEN ONDER)
- Instelbare deluxe comfort hoofdsteun
- Leverbaar zonder hoofdsteun
- 4D armsteunen
- Diverse bekledingsvarianten
- Persoonlijk logo (geborduurd)
- Europees zwart leer

CONTACT: 
 bcs-europe.nl | +31 (0) 226 74 50 10 

De Veken 200 B003 | 1716 KJ Opmeer | Nederland
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5000

CONTACT: 
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IRON HORSE SEATING™
INTENSIEF GEBRUIK KANTOORSTOELEN
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BIG & TALL
EIGENSCHAPPEN
- Zacht nekkussen 
- Instelbare rug, zithoek tot 45º

-  In hoogte verstelbare, roestvrij stalen armsteunen
- Opblaasbare lendensteun
-  Synchroonmechaniek instelbaar in 7 posities en op gewicht 

instelbaar
- Heavy Duty gasveer, hoogte instelbaar
- Heavy Duty 5-ster voetkruis met dubbele wielen

INZETBAARHEID
- Max. gewicht: 180 kg.
- Lengte advies: 175 cm. - 203 cm.

GARANTIE
- 10 jaar garantie op het frame
- 5 jaar garantie op alle mechanische onderdelen
- 3 jaar garantie op bekleding en schuimdelen  

OPTIES (AFBEELDINGEN ONDER)
- 4D armsteun
- Zwart aluminium voetkruis
- Gepolijst aluminium voetkruis
- Ergo HD armsteun
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BIG & TALL
IRON HORSE BIG & TALL
ROCK SOLID LUXURY

IRONHORSE Big & Tall bedient zelfs de meest kritische gebruiker op zijn wenk-
en. Neem bijvoorbeeld de extra lange, anatomisch gevormde rug en het zachte 
nekkussen. Uiteraard is IRONHORSE Big & Tall  gebouwd met het allerbeste wat 
de Amerikaanse industrie te bieden heeft, bekleed met de fijnste leersoorten en 
leverbaar in de kleur naar keuze. U bent succesvol omdat u er hard voor werkt.

Verwen u zelf dan ook met een stoel van dit kaliber, want ook u verdient uw 
welverdiende rust. Tenslotte wordt er morgen wéér op u gerekend - en overmor-
gen. IRONHORSE weet wat u en uw lichaam nodig heeft. Met de IRONHORSE Big 
& Tall heeft u van alles het beste te pakken.
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•  Extra lange rugleuning met bow-tie  
lendensteun en nekkussen.

•  Door robots gelast stoelframe met  
versterkte hoeken.

•  Gegoten schuimdelen voor een optimale 
vormgeving.

•  Zitschuim ondersteund door een stevige 
zitpan.

•  Verschillende opklapbare, in hoogte 
verstelbare armsteunen of

•  In hoogte verstelbare kantoor armsteunen
•  Dubbelgeborgde rugleuningverstelling met 

een maximale zithoek van 45 graden.
•  Extra sterke gasveren, in drie verschillende 

lengtes.
•  Hoogglans aluminium voetkruis.
•  Brede parket- of tapijtwielen ø 6 cm.
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61 cm

74 cm

45 - 53 cm



+31 (0) 226 745010 | WWW.BCS-EUROPE.NL

HANDLEIDING 

OPBLAASBARE 
LENDENSTEUN
De opblaasbare lendensteun
biedt optimaal comfort voor
de onderrug

RUGHOEK VERSTELLING
Beweeg de hendel om de hoek
aan te passen
Totale verstelling: 21°

HOOGTE VERSTELLING
Beweeg de hendel voor een 
verstelling van 45,7 tot 53,3cm. 
Lange of korte veer 
beschikbaar

VERGRENDELING
SYNCHROONMECHANIEK 
Druk in om de positie te vergrendelen
Druk opnieuw om de positie te ontgrendelen
Totale verstelling: 24°

5 STER KRUISVOET
Heavy Duty, zwart aluminium

Gewicht tot: 180 kg.

OPBLAASBARE LENDENSTEUN
Knijp in de luchtbalg om de 

lendensteun te vullen. Druk op het 
knopje om de lucht er uit te laten.

GEWICHTSINSTELLING
SYNCHROONMECHANIEK

Draai de knop links of rechts  om de 
gewichtsinstelling toe- of af te laten 

nemen

GEVORMDE ZIJWANGEN
Bieden extra comfort 

voor de onderrug

OPKLAPBARE ARMSTEUNEN
Volledig opklapbaar
met hoekverstelling

VERSTELBARE HOOFDSTEUN
In hoogte verstelbaar en kantelbaar
Klikt vast in hoogte- en hoekposities


