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Wij zijn trots!

Eromes hanteert niet voor niets  

het “Made in Wijchen” label.  

Eromes onderscheidt zich  

door alles in eigen fabrieken 

in Nederland te produceren. 
Productspecificaties

 Blank gelakte beuken kuip, met CPL in de Eromes  

 standaardkleuren of gestoffeerd mogelijk. 

 Frame: stafmateriaal, diameter 12 mm of buismateriaal,  

 diameter 22 mm. Hoogglans verchroomd of een van  

 de Eromes standaard epoxykleuren. 

 Opdekstoffering, volstoffering met of zonder stiknaad. 

  Stapelbaar m.u.v. Kiva Z (4-poot maximaal 6 stuks  

 voorzien van stapelnokken, draadstoel maximaal  

 20 stuks met stapelkar). De Kiva dictaatstoel kan  

 maximaal 6 stuks hoog gestapeld worden. 

 Optioneel armleggers met donkergrijze kunststof  

 opdek. Bij de Kiva Z is de armlegger uitgevoerd  

 in blank beuken opdek, in kleur gebeitst. 

 Koppeling optioneel (m.u.v. Kiva Z), koppelbaar zonder  

 en met armleggers. 

 Slede frame uitvoerbaar zonder glijders, met kunststof  

 glijders of met vilt glijders. 

 Uitgevoerd met handvat in de kuip, behalve bij  

 vol gestoffeerde uitvoering. 

 Werkstoel uitgevoerd met kunststof- of aluminium  

 5-teens kruispoot, wielen of glijders naar keuze. 

 Hoogte verstelbaar van 390 tot 510 mm (werkstoel)  

 of 550 mm tot 800 mm (hoge werkstoel).

 De hoge werkstoel is alleen leverbaar met glijdoppen. 

 Kiva dictaat: 4-poots uitvoering voorzien van een witte  

 volkern dictaatplank aan de rechter zijde.

 Kiva stoelen zijn van duurzaam PEFC hout.

Product Zithoogte Zitdiepte Zitbreedte Totale hoogte 

Kiva 4 poot-/Z/draadstoel 46 41 41 80

Kiva werkstoel 39-51 41 41 90

Kiva hoge werkstoel 55-80 41 41 105

Kiva 4-poot kruk/draadkruk 80 41 41 105

De afmetingen

Speciale kleur/uitvoeringen op aanvraag

eromes origina
l

made in

eromes origina
l

made in



Kiva 4-poot CPL Kiva 4-poot met 
kunststof armlegger

Kiva 4-poot 
volstoffering

Kiva 4-poot 
opdekstoffering

Kiva draadstoel Kiva draadstoel met 
kunststof armlegger

Kiva 4-poot Z
met houten armlegger

Kiva 4-poot dictaat

Kiva werkstoel Kiva hoge werkstoel Kiva 4-poot kruk Kiva draadkruk

Eromes heeft met de Kiva een nieuwe interpretatie gegeven 

aan de multifunctionele kuipstoel. We hebben een gevarieerde 

familie gecreëerd met een duidelijke en hedendaagse stijl. 

De Kiva kent vele verschijningsvormen, de kuip biedt veel 

bewegingsvrijheid. Door de keuze uit meerdere onderstellen, 

epoxy- en schaalkleuren, stofferingmogelijkheden kunt u 

uitgebreid variëren.

DE FAMILIE

Standaard CPL kleuren

Standaard Epoxykleuren

Stoffen
Veel verschillende stoffen leverbaar, waaronder: Gabriel, Kvadrat, Oniro en Vescom.

De afgebeelde kleuren zijn met grootst mogelijke zorg uitgekozen. Drukkleuren kunnen echter afwijken van de werkelijke kleuren.

Esdoorn Zwart Wit Groen

9016 Wit 7035 Zilvergrijs 9006 Wit Aluminium 9007 Grijs Aluminium 9011 Zwart 
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