
Meer weten over de LogicXL? Uw leverancier is u graag van dienst! Alstublieft. De stoel waar lange mensen op zaten te wachten.

Tot slot...

De LogicXL legt de basis voor een goede en comfortabele zithouding. Het is de 

perfecte stoel voor lange mensen. Iedereen die in een LogicXL zit, voelt dat aan 

elk detail veel aandacht is besteed. We kunnen over de LogicXL echter schrijven 

wat we willen, het is en blijft toch vooral een stoel  om te ervaren... 

Leverancier:

Fabrikant en distributeur:
Scholtens Werkplekinrichting, Oostenburgergracht 65, 1018 NC  Amsterdam

Tel: 088 - 9375662  E-mail: info@wesjon. nl



De rugleuning loopt naar boven smal toe, waardoor de 

bewegingsvrijheid voor de schouders en de armen maximaal is.

Een speciaal luchtpompje zorgt voor 

doseerbare ondersteuning in de lage rug.

De armsteunen zijn in hoogte, breedte en diepte instelbaar 

en bieden optimale ondersteuning aan de armen.

Het speciale vormschuim van de kussens behoudt 

ook na lange tijd zijn veerkracht en comfort.

De speciaal gevormde zitting zorgt voor een gelijkmatige 

drukverdeling op de onderzijde van de bovenbenen en het 

zitvlak. De schuin aflopende voorzijde van de zitting voorkomt 

afknelling van de bloedvaten ter plaatse van de knieholte, 

zelfs wanneer de zitting wordt achterovergekanteld.

De zitting is voorzien van een schuifmechaniek, waardoor 

deze exact kan worden afgestemd op de (boven)beenlengte.

Zitting en rug met riante afmetingen. Gevolg: een perfect 

passende stoel voor lange mensen tot 2.20 meter.

De grote aluminium stervoet zorgt voor extra stabiliteit.

Stoelmechaniek met unieke schommelfunctie. 

Deze garandeert een constante en comfortabele 

ondersteuning van de rug bij afwisselende werkhoudingen 

(b.v. lezen, schrijven, beeldschermwerk en telefoneren)

De achterzijde van het rugkussen en onderzijde van de zitting 

zijn afgewerkt met fraaie kunststof schalen.

Duurzame bekleding in wol of leer.

Leverbaar in diverse kleuren.

Extra grote wielen. 

Naar keuze voor tapijt of harde ondergrond.

LogicXL - Een stoel van formaat

Lange mensen en zitproblemen. Tot voor kort leken ze 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar voor iedereen 

van 1.95 tot 2.20 meter is er goed nieuws. 

Want met de komst van de LogicXL is er een ongekend 

goede bureaustoel op de markt gekomen. 

Het rugkussen beschikt over een hoogte- en hoekverstelling.

Hiermee is de steun in de rug perfect instelbaar.

Door de speciale gasveer is de stoel over een groot traject 

in hoogte verstelbaar.



Veel mogelijk-

heden in hoogte

Door de speciale 

telescoop gasveer 

beschikt de LogicXL 

over een riante 

hoogte verstelling 

(bereik 52-67 cm,  

ook leverbaar in 

extra lage of hoge 

uitvoering).

Smalle of brede schouders

De armsteunen kunnen over 

een groot traject in de breedte 

worden ingesteld (37-54 cm). 

Hierdoor zijn ze ook uitstekend 

geschikt voor personen met 

smalle of brede schouders. 

Rughoek en 

werkhouding

De hoek van de 

rugleuning kan 

naar eigen wens 

worden ingesteld. 

Comfortabel achter-

waarts of voorwaarts 

voor een actieve 

werkhouding.

Ook voor de 

langste ruggen

De rug is over een 

traject van 10 

centimeter in hoogte 

te verstellen. 

Zelfs voor de langste 

ruggen is hiermee 

de ondersteuning 

exact op de goede 

hoogte te brengen.

Zitdiepte en 

bovenbenen

De zitting is voor-

zien van een 

schuifmechanisme, 

waarmee de 

zitdiepte exact is 

af te stemmen op 

de lengte van de 

bovenbenen. 

Continu ideale 

werkhouding

De LogicXL is voorzien 

van een lichtlopend 

kantelmechaniek met 

gewichtsinstelling, 

waardoor altijd de ideale 

werkhouding bij 

afwisselende werkzaam-

heden (lezen, schrijven, 

telefoneren, computer-

gebruik) kan worden 

aangenomen. Doordat 

de hoek tussen zitting en 

rug tijdens het kantelen 

gelijk blijft, is de rug 

altijd 100% ondersteund 

en is comfort verzekerd. 

Ontspannen schouders

Een goede hoogte instelling van de 

armsteunen is essentieel om met 

ontspannen schouders te kunnen 

werken. De LogicXL armsteunen 

zijn daarom in stappen van 1 cen-

timeter op exact de goede positie 

in te stellen (19-27 cm, ook lever-

baar in extra hoge uitvoering).

Dicht bij het werkblad zitten

Om te voorkomen dat de arm-

steunen in aanraking komen met 

het werkblad zijn deze in diepte 

verstelbaar.

Zo komt kan een goede werk-

houding, dichtbij het werkblad, 

worden aangenomen.

Uniek extra steuntje in de rug

De LogicXL beschikt standaard 

over een rugleuning met een 

ingebouwd luchtkussen. Door 

middel van een luchtpompje 

kan hiermee extra steun worden 

geboden aan de rugkolom ter 

hoogte van de lendenen. 

Op deze wijze wordt langdurige 

belasting van de rugspieren en 

vermoeidheid tegengegaan.

Over versteld staan gesproken...

Ontspannen 

achterover

Even een moment van 

rust en ontspanning met 

de optioneel leverbare

hoofd/neksteun.

Deze is voorzien van 

dezelfde bekleding als 

de stoel en beschikt 

over een hoogte- en 

kantelverstelling.



Onopvallend groot 

De LogicXL is groot, echter zonder dat dit opvalt. Dat komt doordat de afmetingen 

van alle componenten op elkaar zijn afgestemd. Tot de wielen aan toe. 

Rugkussen waarover is nagedacht 

Alle deskundigen zijn er inmiddels van overtuigd dat, voor een goede stand 

van de rugkolom, het bekken voorover moet zijn gekanteld. Daarom beschikt 

de LogicXL over een anatomisch gevormd rugkussen dat de rug ondersteuning 

biedt vanaf de bekkenrand.

Duurzaamheid

Omdat lange mensen vaak zwaarder dan gemiddeld zijn, is bij de LogicXL veel 

aandacht besteed aan de duurzaamheid van de constructie en de gebruikte 

materialen. Zo kunt u er zeker van zijn dat de LogicXL  garant staat voor jaren-

lang probleemloos zitten.

Bekleding en kleuren

De LogicXL is uit voorraad leverbaar met 100% wollen bekleding in zwart en

donkerblauw of met hoogwaardig zwart leer. Ook is bekleding naar klant-

specifi catie mogelijk.

Garantie

Iedere LogicXL wordt met 3 jaar garantie geleverd.

 Afmetingen

hoogte en breedte rugleuning 65 x 46 cm

diepte en breedte zitting 56 x 50 cm

zitdiepte (minimaal – maximaal) 52 - 58 cm

hoogte rugleuning (afstand S-punt tot zitting) 15 - 25 cm

rugleuninghoek (achterwaarts/voorwaarts) -13O  /  +5O

zithoek (achterwaarts/voorwaarts) -15O  /  +4O

zithoogte 51 - 67 cm

breedte armsteunen (afstand tussen de leggers) 37 – 54 cm

hoogte armsteunen 19 – 27 cm

diepte armsteunen (verstel traject) 8 cm

lengte en breedte armleggers 24 x 8 cm

diameter stervoet 71 cm

diameter wielen 65 mm

maximale toelaatbare belasting 150 kg

Opties

• in hoogte en diepte verstelbare hoofd-/neksteun

• wielen voor tapijt of harde ondergrond

• gasveer extra hoog of extra laag

• relax armsteunen

• armsteunen extra hoog (+4 centimeter)

Wat u verder nog 
over de LogicXL moet weten...


