
De PUREis3 is bedoeld om te zitten en 
gemaakt om te bewegen. In tegenstelling 
tot elke andere stoel is de PUREis3 volledig 
ontwikkeld voor mensen in beweging. Hiertoe 
was het nodig om het thema "kantoorstoel" 
volledig te heroverwegen. De PUREis3 
past zich zonder complexe instellingen aan 
de betreffende gebruiker, zijn lichaam en 
zijn bewegingen aan. Gecompliceerde en 
zware mechanica is volledig overbodig. De 
PUREis3 laat niet alleen een breed scala aan 
bewegingen toe, maar zorgt er ook voor dat 
de gebruiker altijd comfortabel zit, en daarbij 
in beweging blijft en desondanks goed 
wordt ondersteund. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt door een absolute wereldprimeur: 
de Smart-Spring-technologi
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WERELDPRIMEUR PURE KLAAR. ZITTEN. GAAN !

De PURE zet compleet nieuwe maatstaven 
voor actief, intuitief en flexibel zitten. 
Deze is het revolutionaire tegenontwerp 
van de klassieke bureaustoel. De PURE 
vervangt de conventionele mechanica 
door innovatieve materialen. U hoeft geen 
instellingen meer te maken omdat de 
intelligente Spring-technologie ervoor 
zorgt dat de PURE zich zonder hulp op de 
gebruiker instelt.

Neem plaats: Ready. Sit. Go!

Hoeveel beweging er mogelijkis op de 
PURE, is door de ETHZürich onderzocht in 
eenbiomechanisch rapport. Dittoont aan 
dat de PURE in hetbovenste ruggedeelte 
eennieuwe materiaalflexibiliteitheeft 
van maximaal 22 gradenper zijde, 
een openingshoekvan de rugleuning 
vanmaximaal 38 graden en eenzijdelings 
bewegingsspectrumvan de zitting van 
maximaal 26graden. De Smart Seat 
volgtdaarbij de bewegingen naarvoren met 
maximaal 12 graden.

PUREIS3 
VOLLEDIGE BEWEGINGSVRIJHEID
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draaistoel, rugleuning
gestoffeerd
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Langdurig statisch zitten is zeer schadelijk voor de gezondheid. 
Maar uit onderzoek – onder leiding van de Fraunhofer IAO 
en de Universität Tübingen – blijkt dat twee uur gematigde 
lichaamsbeweging per dag al voldoende is om de negatieve 
gevolgen van de "Sedentary Lifestyles" (zittende levensstijl) te 
compenseren. Interstuhl werkt al een groot aantal jaren samen 
met de Fraunhofer IAO en stelt wetenschappelijke inzichten 
beschikbaar voor praktisch gebruik.

BEWEEGLIJK
IN DE HEUPEN

EN IN HET
HOOFD.

FLEXIBLE,
FROM YOUR

HIPS TO
YOUR HEAD.
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Drie factoren voor uw gezondheid

De PURE levert op drie niveaus een belangrijke bijdrage aan 
de gezondheidvan de gebruikers.

Activering - De PURE zorgt ervoor dat u altijd zittend 
in beweging blijft. Zoblijven de spieren actief, zijn er 
veelvuldige houdingsveranderingen enworden ook de benen, 
heupen en wervelkolom gemobiliseerd.

Vrijheid  - De PURE zorgt ervoor dat er geen geforceerde 
houdingenontstaan. Verstoppingen in de bloedstroom 
worden voorkomen en debloedsomloop wordt gestimuleerd. 
Tegelijkertijd stelt de PURE geen grenzenaan de menselijke 
bewegingsdrang.

Steun - Bij alle beweeglijkheid zorgt de PUREis3 altijd voor 
een stevigesteun. En omdat de ergonomie van een stoel 
altijd maar zo goed kan zijn alsde juiste instelling, zorgt de 
PURE daar volautomatisch voor.

Niet de stoel maar de beweging beschermt de gezondheid. 
En de PURE doeter alles aan om de gebruikers te ontlasten 
en in beweging te laten blijven .

De buraaustoel snel overzicht

• Indrukwekkende bewegingsvrijheid
• Smart-Spring-technologie
• Intuïtieve bediening
• Voor iedereen die op zoek is naar flexibele oplossingen
• Netrugleuning en beklede rugleuning, beide in een wit enzwart 

design
• Modern, duidelijk, functioneel
• Slimme stoel
• Slanke, vaste T-armleggers of functionele 3D T-armleggers
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• UP verrijkt elk 
toepassingsscenario 
met een uiterst flexibele 
en ergonomische 
zitoplossing. Naar 
behoefte geeft hij kleur, 
biedt hij afwisseling of 
integreert hij onopvallend 
in zijn omgeving.


