
 De .03 High is gebaseerd op de stoelen 
.03 en .04 van Maarten Van Severen. 
Deze stoel heeft dezelfde strakke lijnen en 
sobere vormgeving die alle ontwerpen 
van Van Severen kenmerken, waardoor 
de .03 High een praktische en duurzame 
aanwinst voor het kantoor is. Tevens 
voldoet de .03 High aan de toenemende 
behoefte om afwisselend zittend en 
staand te werken. Met een statafel erbij 
verloopt deze verandering van werk-
houding spontaan en dynamisch: in 
plaats van de werkhoogte te veranderen, 
kan de gebruiker zelf op de .03 High 
gaan zitten of aan tafel gaan staan.

De .03 High heeft geen armleuningen. 

Daardoor is het mogelijk om zijdelings of 
in andere posities op de stoel te zitten, of 
om er alleen op te leunen. De fl exibele 
zitschaal van integraalschuim geeft 
aangenaam mee en biedt langdurig 
zitcomfort. De voordelen worden pas echt 
duidelijk door het gebruik hiervan. De .03 
High is in de hoogte verstelbaar en heeft 
een voetsteun die zowel nuttig is voor een 
zittende als een staande werkhouding.
 

 ∏  Micromechanisme: met rubberen bal maakt 

bewegingen in alle richtingen mogelijk. In 

hoogte verstelbaar.

 ∏ Rugleuning en zitting: fl exibele rugleuning 

met geïntegreerde bladveren.  Zitschaal van 

polyurethaan-integraalschuim met bekle-

dingseff ect, vrijdragend op stalen frame.

 ∏ Onderstel: vijfsteronderstel en brug van 

persgietaluminium, gepoedercoat (zilver RAL 

9006). Met glijders of omgekeerd geremde 

wielen. 
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Materialen



AFMETINGEN (gemeten volgens EN 1335-1)
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 .03 High ,  counterstoel , draaibaar , vijfster-

voet 



Oppervlakken en kleuren

Artikelnr.
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 Zitschaal 

 01 
 basic dark 

 05 
 grijs 

 10 
 signaalrood 

 22 
 donkergrijs 

 Onderstel 

 01 
 hoogglans 
chroom 


