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Hello

Langdurig tafelen wordt een plezier met Hello
Lang aan tafel zitten, voor een uitgebreid diner of een gezellig koffie- en theemoment, is voor iedereen een
plezier. Tenminste zolang je ook comfortabel zit. Hello is een nieuwe beleving aan tafel, door zijn unieke mix van
zitcomfort en sober design.

Belgisch vakmanschap

Welkom aan tafel

Geïnspireerd op Scandinavisch design is de

Verras je gasten aan tafel met deze design eetstoel

Hello-eetkamerstoel een knap staaltje Belgisch

met houten poten. Kleed Hello aan met stof, leder of

vakmanschap. De opening tussen zit en rug geeft deze

kunstleder in een kleur naar wens. Ontdek de waaier

stoel een frisse, esthetische uitstraling en draagt bij

aan mogelijkheden.

tot het eenvoudig reinigen van de zitting.
Door zijn ergonomisch design en goede ondersteuning
De brede armsteunen accentueren het originele

is de Hello-eetkamerstoel je partner in crime voor

ontwerp en bieden extra steun bij het opstaan. Met

langdurig zitten. Laat dat buffet maar komen.

zijn doordachte, minimalistisch uitwerking en robuuste
constructie staat deze eetstoel stevig op zijn poten en
is hij toch licht en makkelijk verplaatsbaar.
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TECHNISCHE KENMERKEN
Geëpoxeerd metaal, opgebouwd uit viekante buizen (20x20x2 mm) en
FRAME

profielen waarin de openingen voor de bevestiging van de kuip in verwerkt
zitten.
Rond massief beukenhouten poten met lak op waterbasis, standaard
voorzien van PVC vloerglijders. De poten worden gemonteerd aan het

POTEN

metalen zitframe door middel van pen gat verbinding die verankerd wordt
met een stevige PU verlijming.
Ergonomisch voorgevormde kuip in beukenhout multiplex van 12 mm

ZITSCHELP

plaatdikte en voorzien van 4 metalen inslagmoeren. Voorzien van
verschillende lagen gelijmde mousse voor ergonomisch zitcomfort.
Op maat gestikte stoffering, bevestigd via vlinderclipsen aan de zitting.

BEKLEDING

Keuze uit groot assortiment in stof of leder. Zie www.tuoi.be/materialen
voor de volledige lijst aan kleurenopties.

AFMETINGEN
AFMETINGEN STOEL

AFMETINGEN ZITVLAK & RUG
GEWICHT
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OPTIES EN ACCESSOIRES
Vilt vloerbeschermers

A

Teflon vloerbeschermers

B
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