
WESJON P6
 
 
 
 

In hoogte verstelbare rug 
Optioneel: opblaasbare len-
desteun 
 
Armleggers in hoogte ver-
stelbaar en 30 graden draai-
baar. In breedte en diepte in-
stelbaar. 
 
Zitdiepte instelling 
 
 
Rugbediening 
 
Hoog en laag bediening 
 
Gewichtsinstelling met Pull-
Out functie en soft grip. 
 
Aluminium kruispoot zwart 
Optioneel: Gepolijste kruis-
poot  
 
 
Harde geremde wielen 



Technische gegevens P6: 
 
Armleuningen optioneel: 
Code 1620  
Hoogte instelbaar PA GF 30% versteltraject 80mm in 7 standen.  
Polyurethaan soft opdek maat 243 x 82,5 mm, 30º draaibaar. 
Breedte instelling met 25mm per zijde en diepte-instelling 100mm. 
Ruimte tussen de opdekjes van 490 mm tot 590 mm. 
Hierdoor heeft u een extra voorziening voor zowel tengere als forsere mensen. 
  
Wielen standaard: 
Polyamide onbelast geremde wielen voor tapijt volgens DIN 68131 
 
Optioneel: 
Code 60 Idem met gepolijste kap  
Code 61 Idem voor harde vloeren (PHD) 
Code 63 Idem voor harde vloeren met gepolijste kap (PHD) 
Code 62 Idem voor harde vloeren ongeremd (uitsluitend in PHD) 
Code 67 Idem antistatisch (alleen tapijt) 
Code 64 Trompetvoet hoog 
 
 
 
Kruispoot & Gaslift standaard: 
Onder hoge druk gegoten zwart 
aluminium kruispoot met een doorsnede van 640 mm. Gaslift Din 4550 klasse 4 met 
demping op eindaanslag. 
 
Optioneel: 
Code 40 Gepolijst aluminium kruispoot 
 
Stoffering: 
Standaard Air in negen kleuren, 100% polyester 315 gr/m2, slijtvastheid 40.000 
Martindale, lichtechtheid Xeno 5, brandwerendheid BS EN1021-2. 
Bijzondere eigenschap: een 3D stoffen ondernet met staande draden met een gebreid 
bovennet, welke zorgt voor extra comfort door ademende werking (ventilatie) en 
voorkomt hierdoor warmteopbouw. 
 
Optioneel: 
Twee kleuren gestoffeerd. / Rugkap gestoffeerd in Heidelberg of Marathon.  
Andere kleuren en/of kwaliteiten behoren tot de mogelijkheid, zoals bijvoorveeld 
van leveranciers als:www.gabriel.dk www.interfacefabrics.com - www.kvadrat.dk - 
www.markspellevavare.se 
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Zittingdrager: 
Dit is het centrale component, gemaakt van PA en 30% glasvezel. Hier komen alle onderde-
len rechtstreeks samen en zorgen ervoor dat alle functies vanuit een zittende houding te be-
dienen zijn. 

 
Zitting: 
Ergo gevormde zitting, FCKW-vrij schuimkussen  40mm op diepste 
punt, (85mm op de buitenzijde) voorgevormd koudschuim met een 
soortelijk gewicht van 40kg/m3 met groot herstellend vermogen. 
Formaat van de zitting: breed 490mm en diep 475mm.  
Bevestiging op een los sub frame waardoor vervanging op een   
eenvoudige wijze is uit te voeren. 
 
Ergonomisch gevormd zitvlak waarvan de beide zijden plus achter-
zijde, iets oplopen ten opzichte van het midden en de voorzijde van 
de zitting. Hierdoor neemt men op een natuurlijke manier op de juis-

te wijze plaats en wordt afknelling van de onderzijde van de benen voorkomen. 
Dit effect wordt versterkt door de negatieve zithoek van de zittingdrager welke aanstuurt op 
de kanteling van het bekken. Hierdoor wordt een optimale en ontspannen zithouding gecre-
eerd. 
 
Rugleuning: 
Rugleuning inclusief support gemaakt van PA en 30% glasvezel 
bekleed met hetzelfde schuim als de zitting. Standaard is er een len-
desteun meegenomen in de productie van het schuim. 
Formaat van de rug 510mm hoog en 440mm breed. Rughoogte 
Verstelling 70mm in 5 standen door middel van drukknop. 
 
Optioneel: 
Code 23   Schukra systeem 
Code 25 Oppompbare lendesteun 
 
Mechanisme: 
Synchroon techniek van de nieuwe generatie in gesloten aluminium huis zonder gaslift!! 
 
* Ergonomisch dynamisch zitten door het optimaal     
   synchroon lopen van de zitting en de rugleuning 
   in de verhouding van 1 : 3. 
* Veiligheidsblokkering van het mechanisme    
   welke in 4 posities blokkeerbaar is. 
* Gewichtsinstelling (synchroonbalans) d.m.v.  
   “Pull Out” knop met soft grip. 
* Schuifzitting 50mm geintegreerd in combinatie    
   met de zittingdrager. 
* Zithoek voorwaarts 4º   maximale opening   
   rughoek 28º . 
 
Milieu: 
Alle toegepaste materialen zijn in hun soort zuiver verwerkt en gekenmerkt 
voor milieuvriendelijke recycling. Milieu belastende processen worden tot een 
minimum gereduceerd. 
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WESJON P6 
 

De P6 bureaustoel is het resultaat van 30 jaar ervaring in de  
enerverende business van kantoor- en projectinrichting. 
 
Wat maakt deze stoel bijzonder? 
* Een comfortabele zit door stevige foamdelen. 
* Ademende Air stoffering in 9 kleuren leverbaar.  
* Zitdiepte instelling. 
* Draaibare soft touch armdekjes. 
* Gewichtsinstelling d.m.v. “Pull out soft grip”. 
* Optionele mogelijkheden die u altijd al zocht. 
 
Overtuig uzelf van de kracht van P6, van zijn elegantie en zijn goede 
inzetbaarheid. 
Wij zijn overtuigd van zijn kracht en willen hem graag aan u demon-
streren en ter proefplaatsing aanbieden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijnbaan 44 - 1969 NE Heemskerk  
Tel 0251-240434 - Fax 0251-244756 

 
 
Internet: www.wesjon.nl                            Email: info@wesjon.nl 
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