
 
 

Gebruikershandleiding Bureaustoel Dublin 
De bureaustoel dublin heeft de volgende kenmerken: 

1. ARBO-NEN norm goedgekeurd. 
2. In hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer. 
3. In hoogte verstelbare rugleuning.  
4. In diepte verstelbare schuifzitting. 
5. zitvlak kantelbaar 
6. rugleuning veerbaar 
7. In hoogte verstelbare armleggers. 
8. Gewichts instelling van de rug. 

 
1. De bureaustoel Dublin is een ARBO-NEN  goedgekeurde 
stoel en voldoet aan deze eisen. 
 
2. Bij de bureaustoel Dublin kunt u d.m.v. een hendel (zie foto, 
zittend op de stoel rechts voor) de hoogte van de gasveer 
verstellen.   
 
3. Bij de bureaustoel Dublin kunt u de rug verstellen d.m.v. de 
rug rustig naar boven te trekken. U hoort bij elke gewenste 
stand een klik. Als u de hoogste stand heeft bereikt zakt de 
rug weer naar de laagste stand.  
 
4. Bij de bureaustoel Dublin kunt u de schuifzitting verstellen 
d.m.v. een hendel (zie foto zittend in de stoel links voor) na 
boven te halen . De zitting kunt u dan naar voren of achteren 
in de gewenste stand vast zetten d.m.v. de hendel weer los te 
laten.  
 
5. De bureaustoel Dublin heeft een kantelbare zitting. Het 
kantelen doet u d.m.v. de hendel (zie foto zittend in de stoel 
rechts achter)naar beneden te drukken en op de gewenste 
stand weer naar boven te trekken.  
 
6.De bureaustoel Dublin heeft ook een verende rugleuning. 
Het veren doet u d.m.v de hendel (zie foto zittend in de stoel 
links achter) naar beneden te drukken en op de gewenste 
stand weer naar boven te trekken 
 
7. De Bureaustoel Dublin heeft ook als extra optie, in hoogte 
verstelbare armleggers (zie foto). Deze kunt u verstellen 
d.m.v. de draaiknop aan de buitenkant van de armleggers te 
verdraaien 
 
8.Achter onder de bureaustoel Dublin zit een draaiknop voor 
de gewichts instelling(zie foto). Met deze knop kunt u de 
veerkracht van de rug instellen. 
 


