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Product omschrijving

Frame, Zitting en Rug Overige

Kleuren en Decors Circulair Design Framework
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De diverse hoogte maten

Kleurcode Stoelhoogte Tafelhoogte

A1 26 cm 46 cm

B2 31 cm 53 cm

C3  35 cm 59 cm

D4  38 cm 64 cm

E5  43 cm 71 cm

F6  46 cm 76 cm

G7 51 cm 82 cm

Match Easy

Product met unieke eigenschappen, voldoet volledig aan de normen 
1729-I en II en de leerling kan zelf de voetensteun op de vereiste 
stand voor goed zitten instellen. De stoel is ontworpen voor het 1 
tafelhoogte concept F6, hoogte 76 cm. Verkrijgbaar in 2 varianten; 
voor zithoogte C3/D4 en zithoogte E5/F6. Te leveren met kunststof en 
houten kuip.

Frame behoort tot de Match stoelenlijn, 
daardoor is de stoel bij een complete 
inrichting goed te combineren met anderen 
sledepootstoelen uit de Match lijn. 

Het frame van de Match Easy is geheel in 
eigen huis ontwikkeld. Uitgangspunten 
waren passend in de Match sledepootlijn, 
moet voldoen aan de norm 1729-II en de 
leerling moet zelf de juiste stand in kunnen 
stellen.

Geheel in eigen fabriek ontwikkeld en 
geproduceerd.

Alle materialen zijn recyclebaar.

Zeer degelijk en duurzaam product.

De kunststof kuipen zijn verkrijgbaar in de 
kleuren: rood, geel, groen, grijs, antraciet, 
oranje, paars, wit, zwart, fuchsia en licht 
blauw.

De houten kuipen zijn te leveren in de 
houtdecoren licht eiken en berken.

Het Circulair Design Framework heeft als 
doel handvatten te bieden voor het 
ontwerpproces en toekomstige 
ontwikkelingen van een product. Het 
Design Framework bestaat uit 47 stellingen, 
verdeeld over 7 thema's. De verschillende 
thema's zijn: hergebruik, (de)assemblage, 
onderhoud en upgrade, logistiek, 
materiaal, retour en logistiek, productie. 
Het systeem stelt ons in staat producten 
onderling te kunnen vergelijken en de 
circulaire ontwikkeling en score van een 
product inzichtelijk te maken voor ons zelf 
en voor onze klanten.


