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Be Brave 200

Be Dutch
Be Healthy                           
Be Green
Be Happy
Be You

Wij willen jou en je collega’s gewoon goed 
en prettig laten zitten. Dit doen we met een 
100% Nederlands assortiment van kwalitatief 
uitstekende, groene, intuïtieve en mooi 
vormgegeven ergonomische zitoplossingen.



Be Brave 200 

Be Brave is onze meest ergonomische en duurzame stoel. Door de innovatieve zitting met 
stuituitsparing en afgeronde voorkant heeft de stoel een zeer hoog zitcomfort. Ook bij 
hoger zitten blijft de stoel hierdoor uitermate comfortabel. De flexibele rug en vernieuwende 
armleggers zorgen voor optimale ondersteuning in iedere zithouding, wat je ook doet en met 
welk apparaat je ook werkt. 

Be Brave is een Nederlands product en wordt duurzaam geproduceerd in onze eigen fabriek. 
De stoel bestaat voor 54% uit gerecycled materiaal en kan voor 97% worden gerecycled. De 
toeleveranciers zijn niet alleen geselecteerd op hun duurzame ambities, maar ook op wat ze 
daadwerkelijk realiseren. Voor een lange levensduur selecteren wij alleen de beste materialen 
en de beste stoffen.

De levensduur van de stoel kan ook nog eens verlengd worden met het Be Clean 
onderhoudsprogramma. Na de levensduur nemen wij de stoel graag terug om van de 
onderdelen weer nieuwe producten te maken.

Hendel voor de 
zithoogte verstelling 

Knop voor de 
zitdiepte verstelling

Hendel  voor de 
rughoogte verstelling

Draaiknop voor de tegendruk 
instelling van het 

dynamisch zitmechaniek

Keuze uit 6 verschillende 
armleggers verstelbaar in hoogte, 

breedte, diepte en hoek: 
4D en multi dynamisch

Draaiknop voor de actieve 
zithoekinstelling: aan of uit

Hendel voor het dynamisch 
zitmechaniek: in iedere stand 

te blokkeren/deblokkeren

Met Be Brave heb je veel mogelijkheden om je 
zithouding naar eigen 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 the QR-code om dat filmpje te bekijken of 
ga naar www.betastoelen.nl/zitinstructie. 



Kenmerken

Opties

Afmetingen in mm

Verstelbare zithoogte  41-55 cm
Standaard verstelbare zitdiepte  van 10 cm
Dynamisch zitmechaniek met standaard actieve zithoekinstelling
Semi-automatische gewichtsinstelling  (50-125 kg)
Bewegingsmechaniek in iedere stand te blokkeren
Minimaal aantal bedieningsknoppen voorzien van pictogrammen
Zitting voorzien van ergonomisch afgeronde voorzijde 
Zitting voorzien van stuituitsparing
Extra ventilerende comfortlaag tussen schuim en stoffering
Zijkant zitting voorzien van zwarte netweave stof ter bevordering van de ventilatie
Zitkussen en rug eenvoudig vervangbaar
Zwarte 3D trim netweave rug, slijtvastheid 100.000 Martindale
Torso kinetische rug
Rugleuning voorzien van backtag in zwart aluminium 
Hoogte rugleuning simpel vanuit zitpositie met 1 hand in te stellen
Geïntegreerde lendesteun
Vijfteens zwart kunststof voetenkruis met harde wielen
Standaard 5 jaar garantie op onderdelen en stof en 10 jaar nalevergarantie

Keuze uit 6 soorten armleggers (4D en multi dynamisch) 
Gestoffeerde neksteun
Gepolijst aluminium kruisvoet
Aluminium kruisvoet gecoat in diverse RAL kleuren (let op: verarmt relatief snel)
Zachte wielen of glijders
Netweave rug in optionele kleuren
Zijkant zitting in dezelfde kleur netweave als de rug
Zijkant zitting  gestoffeerd in dezelfde stof als zitting en rug   
Backtag gecoat in diverse RAL kleuren
Stiksels in diverse kleuren 
Loketuitvoering (voetenring + hogere gaslift)

Zithoogte
Rughoogte
Rugbreedte
Rughoogteverstelling
Zitdiepte
Zittingdiepte
Zittingbreedte
Diameter kruisvoet

410-550
580
420

60 
380-480

450
475
710
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