
CARVER ZAALSTOEL

PERFECT 
FIT IN
ANY 

LOCATION



CARVER ZAALSTOEL

Specificaties  

Afmetingen 

Onderstel Draadstaal Ø 12 mm verchroomd
Schuim Standaard voorzien van brandvertragend
koudschuim 
Kunststof PP
Glijders Standaard niet  voorzien van glijders
Stapelbaarheid 25 stuks
op transportwagen, 6 stuks vrijstaand
Bijpassende tafels Lacrosse,
Wishbone, Boxter

•Carver is verkrijgbaar in 11 verschillende 
kunststof kleuren
 Door de handgreep in de rugleuning  is 
Carver bijzondergebruiksvriendelijk 
en uitermate geschikt voor gebruik in 
bijvoorbeeld restaurants

• Carver heeft een fraaie rugverbinding door 
de blinde bevestiging in het frame

• Carver is voorzien van een kunststof
stapelbescherming en stapelt frame op 
frame

• Carver is standaard stapelbaar tot
max. 10 stuks vrijstaand en tot maar liefst 25 
stuks op een transport wagen

• Het model is eenvoudig te combineren met 
andere modellen zoals Curvy, Cobra en Cito

• Standaard voorzien van brandwerend 
CMHR koudschuim

• Carver is 100% recyclebaar na zijn 
levenscyclus

• Gecertificeerd volgens ISO7173 +



CARVER ONDERWIJS

Carver is een schoolvoorbeeld van 
functioneel design, bijzonder geschikt voor 
onderwijsruimtes en restauratieve ruimtes. 
Met de handgreep in de rugleuning kan 
hij overal snel en gemakkelijk worden 
neergezet.

LACROSSE VI & CARVER

Carver met schrijplateau 



   

3278/10 3277/10

3279/00

3279/10

shell natural beech Backrest padded upholstered
+ upholstered seat

Backrest padded upholstered
+ upholstered seat

shell natural beech 

Backrest natural beech +
upholstered seat

Backrest natural beech +
upholstered seat

3278/00 3277/00

1279/00

1279/10

shell plastic 

sizes in cm

shell plastic 

shell plastic, 
upholstered seat 

shell plastic, 
upholstered seat 

1278/10

COBRA 1278/00

COBRA
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sizes in cm

fully upholstered 

fully upholstered 

CARVER

CELLO

2298/10

shell plastic, 
upholstered seat 

fully upholstered 

1299/10

shell plastic 

shell plastic 

shell plastic, 
upholstered seat 

fully upholstered 

CELLO

2258/00

shell plastic shell plastic, 
upholstered seat 

fully upholstered 
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With armrests
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Underseat linking 
centre-to-centre distance
Chair-Chair 50,8 cm
Chair-Armchair 55,2 cm
Armchair-Armchair 55,2 cm

Floor linking 
centre-to-centre distance
Chair-Chair 51 cm
Chair-Armchair 54 cm

stackable up to 25 chairs

Underseat linking 
centre-to-centre distance
Chair-Chair 51,5 cm

Floor linking 
centre-to-centre distance
Chair-Chair 51 cm
Chair-Armchair 54 cm

stackable up to 25 chairs
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CARVER PRODUCTOVERZICHT

Carver is een echt gemaksproduct.
Hij blinkt uit in flexibiliteit en functionaliteit
en wordt intensief ingezet voor uiteenlopende 
gelegenheden.
Gecombineerd met zijn zitcomfort en fraaie 
design is Carver de ideale stoel voor de 
eigentijdse gebruiker. Hij biedt uitkomst voor 
elke ruimte met wisselende opstellingen 
waar een moderne uitstraling gewenst is.



   
OPTIONS (CURVY, CARVER & COBRA)

Hymnbook holderbook rackwrit ing tablet Floor l inkingrow distance holder

radius connect ion analog row numbering zifra numbering systemtransport  dol ly

CURVY TRAVERSE

OPTIONS

 
armrest

 
corner element

 
wall  spacer

 
table

 
jo ining leg

Seat element plastic

Seat element natural beech

Seat element back plastic +
upholstered seat*

Seat element backrest natural
beech + upholstered seat

Seat element backrest padded
upholstered + upholstered seat

CURVY TRAVERSE

1288/99

1287/02 2-SEATER (W 117 CM)

1287/03 3-SEATER (W 171 CM)

1287/04 4-SEATER (W 225 CM)

1287/05 5-SEATER (W 279 CM)

2288/99

Seat element completely
upholstered

Only available for Curvy & Carver

Only available for Curvy & Carver Only available for Curvy & CarverOnly available for Curvy & Carver Only available for CobraAvailable left/right

3289/993288/99

1289/99

3287/99

54 55
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CARVER PRODUCTOVERZICHT



“Onze doelstelling ten aanzien van Circulaire 
Economie is simpel maar effectief: succesvol 

maatschappelijk verantwoord ondernemen met 
de focus op een duurzame wereld.”

Hiervoor nemen we op alle gebieden stappen die ons en 
onze klanten helpen om mooie en functionele inrichtingen 
te realiseren, met zo min mogelijk impact op de aarde. Wij 
kijken hierbij niet enkel naar onze eigen activiteiten. Ook 
met onze toeleveranciers en klanten zoeken wij continu 

naar de optimale circulaire werkwijze.


