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Be Dutch
Be Healthy                           
Be Green
Be Happy
Be You



Be Brave zit bijzonder goed voor jong en oud door zijn 
innovatieve zitting, flexibele rug en vernieuwende armleggers. 
Een zeer hoog zitcomfort gecombineerd met optimale 
ondersteuning in elke houding. De stoel is bovendien op vele 
manieren te personaliseren.

Be Brave heeft bravoure

Verrassend 
comfortabel
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Be Brave zit heerlijk

Comfortabel
op elke hoogte
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Goed zitten is een uitdaging. Om ook op een hogere 
zithoogte prettig te zitten, heeft de zitting een afge-
ronde voorkant. Om de druk op het zitvlak optimaal 
te verdelen, is de zitting standaard voorzien van een 
stuituitsparing. Zo zit je gewoon lekker!
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Be Brave is modern

Aangepast aan
deze tijd
De flexibele rug van Be Brave beweegt in alle richtingen met je mee 
en de zitting voelt meteen comfortabel. De innovatieve armleggers 
zijn op heel veel manieren in te stellen. Zo heb je optimale onder-
steuning in elke houding, wat je ook doet en met welk apparaat je 
ook werkt.
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Be Brave is zeer flexibel

Altijd een goede
zithouding
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Met Be Brave heb je veel mogelijkheden om je 
zithouding naar wens in te stellen. Zo zit je altijd 
goed, wat je ook doet.

We hebben een filmpje gemaakt om uit te leggen 
hoe dat werkt. Scan de qr-code om dat filmpje te 
bekijken of ga naar www.betastoelen.nl.



Be Brave is persoonlijk

Design your
own
Het oog wil ook wat. Be Brave kan worden uitgevoerd zoals jij dat 
wilt. De kleur, stof en stiksels kunnen volledig worden afgestemd op 
de uitstraling van je bedrijf. Mix & match voor een persoonlijk 
resultaat. Be You!
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Backtag
De backtag is van aluminium 
en is verkrijgbaar in zwart, ge-
polijst aluminium of in diverse 
RAL-kleuren

Stiksels
Maak je stoel nog persoon-
lijker door te kiezen voor een 
stiksel in een contrasterende 
kleur. 

Rug
Kies voor een netweave of een 
gestoffeerde rug. De gestof-
feerde rug is ook verkijgbaar in 
een hoge variant.

Armleggers
Verkrijgbaar in 6 varianten.

Stof
Keuze uit veel verschillende 
stoffen van gerenommeerde 
leveranciers. Kies de kleur die 
past bij de uitstraling van je 
bedrijf.

Kruisvoet
Verkrijgbaar in zwart kunst-
stof, gepolijst aluminium of in 
diverse RAL-kleuren in combi-
natie met een zwarte gasveer.
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Door en door getest Actief en dynamisch

Made in Holland

De kracht van
onze stoelen

Betaalbaar Duurzaam
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Be Brave 200
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Basis uitvoering:
Standaard een 3D netweave rug

Zithoogte 41-55 cm
Standaard 10 cm zitdiepteverstelling

Volledig verstelbaar
Keuze uit 6 soorten armleggers

Mechaniek voorzien van pictogrammen
Kruisvoet in zwart kunststof
Backtag in zwart aluminium 

De uitvoeringen

200, 250 en ESD

Be Brave 250 ESD / 250H ESD

Basis uitvoering:
Standaard een gepolsterde, gestoffeerde (hoge) rug

Zithoogte 41-55 cm
Standaard 10 cm zitdiepteverstelling

Volledig verstelbaar
Armleggers 4D ESD met gepolijst aluminium beugel

Mechaniek voorzien van pictogrammen
 Kruisvoet gepolijst aluminium 

Backtag in zwart aluminium 
ESD wielen

Be Brave 250/250H

Basis uitvoering:
Standaard een gepolsterde, gestoffeerde (hoge) rug

Zithoogte 41-55 cm
Standaard 10 cm zitdiepteverstelling

Volledig verstelbaar
Keuze uit 6 soorten armleggers

Mechaniek voorzien van pictogrammen
Kruisvoet in zwart kunststof
Backtag in zwart aluminium 



Standaard zwart kunststof

Standaard uitgevoerd met 
wielen voor vloerbedekking

Gepolijst aluminium 089M

Wielen voor harde 
vloeren (061M)
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Gekleurde aluminium kruisvoet 
met zwarte gasveer 074M: verkrijg-

baar in diverse RAL-kleuren

ESD wielen

Kruisvoeten

Wielen

Neksteun gestoffeerd (088M) 

Neksteun

Be Brave 200: 
3D Runner netweave

Be Brave 250/250H:
volledig gestoffeerd

Rug

40ZW zwart kunststof / ook 
verkrijgbaar als 41ZW met 
gepolijst aluminium beugel

Stel zelf je stoel samen

Volop keuze

32ZW zwart kunststof beugel
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Armleggers

Multifunctioneel 91ZW gepolijst aluminium beugel 
zeer geschikt voor gebruik met tablets en smartphones

Overig

Aluminium backtag 
verkrijgbaar in diverse 

RAL-kleuren

Standaard zwarte netweave 
stof aan zijkant zitting. Uni 
gestoffeerd ook mogelijk. 
Stiksel in diverse kleuren.

01ZW zwart kunststof / ook 
verkrijgbaar als 09ZW met  
gepolijst aluminium beugel

Be Brave 250/250H:
Bond Lines gestoffeerde stof

In diepte oppompbare 
lendensteun voor 

250/250H (093M)
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