
Model LINUS beschikt over een hoogteverstelbare rugleuning. 
De rug kan naar boven getrokken worden en is vervolgens op de 
gewenste hoogte te blokkeren. Na de bovenste stand komt de rug 
vrij en schuift weer naar de onderste positie.

Met de handslinger aan de rechterzijde wordt de gewichtsinstel-
ling van het synchroon mechaniek ingesteld. Slinger uittrekken 
en met de wijzers van de klok meedraaiend kan de tegendruk 
vergroot worden. Slinger na gebruik weer terugplaatsen in de 
startpositie.

Met de hendel aan de rechterzijde kunt u de zithoogte traploos 
verstellen.

Met de hendel links kunt u kiezen tussen synchroon of gefi xeerde 
positie van de rug en zitting. In de vrije synchroon-functie volgt 
de burostoel uw bewegingen waarbij de rug en zitting in de juiste 
verhouding met u meebewegen. Wanneer u de hendel vervolgens 
omhoog drukt vergrendelt u de positie in de actuele stand. 
Ontgrendelen doet u door de hendel weer naar beneden te 
drukken en de rugleuning met lichte druk weer vrij te zetten 
(anti-panic).

Door de hendel aan de rechterzijde te draaien ontgrendelt u het neig-
mechaniek en kunt u de zitting in een gewenste zithoek verstellen. 
Vervolgens draait u de hendel weer terug en fi xeert u de zithoek.

De zitdiepte kunt u verstellen met 5cm bij de standaard burostoel 
en 10cm bij de NPR uitvoering. Door eenvoudig de knop onder de 
zitting uit te trekken kunt u de zitting in de gewenste positie bewe-
gen. Na loslaten van de knop vergrendelt u de zitting.

Door te draaien aan de speciale Schukra-knop geeft u meer of 
minder ondersteuning in uw onderrug.

Het verstellen van de armleggerhoogte doet u met de knop aan de 
zijkant van de armlegger.

Aan de onderzijde van de armlegger-support treft u de hendel 
waarmee u de breedte van de armleggers kunt aanpassen.

De armlegger is optioneel te verkrijgen in een draaibare uitvoering 
en bij de NPR versie zelfs 360graden draaibaar. Tevens is de top van 
de armleggers verschuifbaar naar voor/achter, afhankelijk van het 
type armlegger.

Rughoogte verstelling

Gewichtsinstelling

Zithoogteverstelling

Synchroonmechaniek

Zitneigverstelling optioneel,
   bij NPR uitvoering standaard

Zitdiepteverstelling

Schukra verstelbare lendensteun optioneel

Armlegger hoogteverstelling

Armlegger breedteverstelling

Armlegger draaibaar/schuifbaar optioneel,
   bij NPR uitvoering standaardLINUS
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