
OVERZICHT MODELLEN VOOR 
NEDERLAND EN BELGIË 2020
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Standaard Se7en Basic:
- synchroontechniek met gewichtsregeling
- hoogteverstelling van de rugleuning

Standaard Se7en Ergo:
- synchroontechniek met gewichtsregeling

- hoogteverstelling van de rugleuning

Se7en Basic Se7en Ergo

16G2 Basic 16G2 Ergo
Zitting mm Totaal mm
H: 420-550 H: 1160
B: 470 B: 700 m.a. 
D: 400-480 D: 700

Rugleuning mm
H: 530

Zitting mm Totaal mm
H: 420-550 H: 1160
B: 470 B: 700 m.a. 
D: 400-480 D: 700

Rugleuning mm
H: 530

Volume: 0,20 m3 Volume: 0,20 m3

Standaard uitvoering =  l  Opties =  Kleur Bestelnr.

bekleding 
zitting en 
rugleuning

Lucia zwart  
(5800)

l l

voetkruis kunststof zwart 532217 l l

functies /
techniek

zitdiepteverstelling – 601 l –

zitdiepteverstelling en 
verstelbare lendensteun – 608 – l

armleggers

2D in hoogte en breedte verstelbaar 
met zachte opdek zwart 703N l –

4D in hoogte, breedte en diepte 
verstelbaar en zwenkbaar met 
zachte opdek

zwart 770 – l

wielen /
glijders universele dubbele wielen zwart 801 l l

verzendwijze
ongemonteerd in doos – 911 l l

gemonteerd in beschermhoes – 904  

Lucia (Phoenix)

100.000 Martindale

5800  
(YP009)   
zwart

5801   
(YP019)

grijs

 5803            
(YP026) 
donker-
blauw

 5805    
(YP106)

rood

 5811   
(YP110)          

geel

 5816 
(YP076)   

rood-oranje

 5824  
(YP011)          
donker

turquoise

 5832 
(YP082)     

kobaltblauw

 5814 
(YP112)     

turquoise

 5823 
(YP051)     

bordeaux-
rood

Andere kleuren Lucia (Phoenix) dan zwart
Zie hieronder de andere kleuren Lucia (Phoenix). Deze zijn leverbaar zonder meerprijs, standaard ongemonteerd geleverd.
Levertijd circa 5 tot 6 weken. 

1

Se7en ook als

counter model *

* Optie counter voor 16G2 Basic /  
  16G2 Ergo:  
  hogere gasveer en voetenring 
  (verchroomd), zithoogte circa 59 - 77 cm. 

Se7en Basic en Se7en Ergo

Garantie

Alle SE7EN modellen hebben 5 jaar garantie. Behalve stof en wielen, daarop zit 3 jaar garantie. 55 jaar
garantie



Standaard Se7en:
- synchroontechniek met gewichtsregeling
- hoogteverstelling van de rugleuning

Standaard Se7en Air:
- zitting en rugleuning netbespanning
- synchroontechniek met gewichtsregeling
- hoogteverstelling van de rugleuning
- anti-terugslag blokkering

Se7en Net, rugleuning 
netbespanning zwart

Se7en, rugleuning 
rondom gestoffeerd

Se7en Air, zitting en rug-
leuning netbespanning

3462 3464 3632
Zitting mm Totaal mm
H: 400-510 H: 1220
B: 460 B: 740  m.arml.
D: 460 D: 675

Rugleuning mm
H:655

Zitting mm Totaal mm
H: 400-510 H: 1130
B: 460 B: 740  m.arml.
D: 460 D: 675

Rugleuning mm 
H:610

Zitting mm Totaal mm
H: 410-520 H: 1220
B: 490 B: 710  m.arml.
D: 400 D: 675

Rugleuning mm
H:630

Volume: 0,20 m3 Volume: 0,20 m3 Volume: 0,28 m3

Standaard uitvoering =  l  Opties =  Kleur Bestelnr.

bekleding 
zitting en 
rugleuning

Lucia zwart (5800) of
netbespanning zwart

l l

voetkruis 
aluminium gepolijst 521304 l –

kunststof zwart 532217  l

functies /
techniek

zitdiepteverstelling – 601 l l

zitdiepteverstelling en verstelbare 
lendensteun

– 608  –

armleggers
4D in hoogte, breedte en diepte 
verstelbaar en zwenkbaar met 
zachte opdek

zwart 709 l l

wielen /
glijders

universele dubbele wielen zwart 801 l l

verzendwijze
ongemonteerd in doos – 911 l l

gemonteerd in beschermhoes  3 – 904  –

Netbespanning

8140          
zwart

Lucia (Phoenix)

100.000 Martindale

5800  
(YP009)   
zwart

5801   
(YP019)

grijs

 5803            
(YP026) 
donker-
blauw

 5805    
(YP106)

rood

 5811   
(YP110)          

geel

 5816 
(YP076)   

rood-oranje

 5824  
(YP011)          
donker

turquoise

 5832 
(YP082)     

kobaltblauw

 5814 
(YP112)     

turquoise

 5823 
(YP051)     

bordeaux-
rood

Andere kleuren Lucia (Phoenix) dan zwart
Zie hieronder de andere kleuren Lucia (Phoenix). Deze zijn leverbaar zonder meerprijs, standaard ongemonteerd geleverd.
Levertijd circa 5 tot 6 weken. 
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Se7en ook als

counter model *

* Optie counter voor 3462 / 3464:  
hogere gasveer en voetenring 
(verchroomd), zithoogte circa 59 - 77 cm. 

Se7en en Se7en Air

Garantie

Alle SE7EN modellen hebben 5 jaar garantie. Behalve stof en wielen, daarop zit 3 jaar garantie. 55 jaar
garantie



Standaard:
- synchroontechniek met gewichtsregeling
- hoogteverstelling van de rugleuning
- 4D NPR-armleggers met zachte opdek
- gepatenteerde variabele basiszithoogteverstelling
(maakt de stoel ook geschikt voor langere of kleinere personen)

- NPR 1813

Se7en Flex Net, rugleuning 
netbespanning zwart

Se7en Flex, rugleuning 
rondom gestoffeerd

3496 3498
Zitting mm   Totaal mm
H: 410-550   H: 1170
B: 475   B: 770   m.arml.
D: 380-480   D: 770

Rugleuning 
H: 655

Zitting mm   Totaal mm
H: 410-550   H: 1135
B: 475   B: 770   m.arml.
D: 380-480   D: 770

Rugleuning 
H: 610

Volume: 0,20 m3 Volume: 0,20 m3

Standaard uitvoering =  l  Opties =  Kleur Bestelnr.

bekleding 
zitting en 
rugleuning

Lucia zwart  
(5800)

l

voetkruis 
aluminium gepolijst 521304 l

kunststof zwart 532217 

functies /
techniek

zitdiepte- en zitneigverstelling – 603 l

zitdiepte- en zitneigverstelling en verstelbare 
lendensteun

– 610  

armleggers
4D NPR in hoogte, breedte en diepte verstel-
baar en zwenkbaar met zachte opdek

zwart 709 l

wielen /
glijders

universele dubbele wielen zwart 801 l

verzendwijze
ongemonteerd in doos – 911 l

gemonteerd in beschermhoes – 904  

Lucia (Phoenix)

100.000 Martindale

5800  
(YP009)   
zwart

5801   
(YP019)

grijs

 5803            
(YP026) 
donker-
blauw

 5805    
(YP106)

rood

 5811   
(YP110)          

geel

 5816 
(YP076)   

rood-oranje

 5824  
(YP011)          
donker

turquoise

 5832 
(YP082)     

kobaltblauw

 5814 
(YP112)     

turquoise

 5823 
(YP051)     

bordeaux-
rood

Andere kleuren Lucia (Phoenix) dan zwart
Zie hieronder de andere kleuren Lucia (Phoenix). Deze zijn leverbaar zonder meerprijs, standaard ongemonteerd geleverd.
Levertijd circa 5 tot 6 weken. 
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Se7en Flex (NPR)

Garantie

Alle SE7EN modellen hebben 5 jaar garantie. Behalve stof en wielen, daarop zit 3 jaar garantie. 55 jaar
garantie



Standaard Se7en Industry 9633:
- synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar
- rugleuning gestoffeerd, achterzijde kunststof zwart
- hoogteverstelling van de rugleuning
- zithoogte 450 - 600 mm

Standaard Se7en Industry 9631:
- synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar
- rugleuning gestoffeerd, achterzijde kunststof zwart
- hoogteverstelling van de rugleuning
- voetkruis aluminium gepolijst met voetenring
- zithoogte 620 - 900 mm

Se7en Industry, laag 
met wielen

Se7en Industry, hoog 
met glijders en 
voetenring

9633 9631
Zitting mm 
H: 450-600
B: 460
D: 410-470    

Rugleuning mm 
H: 500

Zitting mm 
H: 620-900
B: 460
D: 410-470    

Rugleuning mm 
H: 500

Volume: 0,25 m3 Volume: 0,50 m3

Standaard uitvoering =  l  Opties =  Kleur Bestelnr.

bekleding zitting 
en rugleuning PUR zwart 2000 l l

voetkruis aluminium gepolijst 521304 l l

functies /
techniek zitdiepte- en zitneigverstelling – 603 l l

wielen /
glijders

universele dubbele wielen zwart 801 l –

kunststof glijders zwart 812 – l

verzendwijze gemonteerd in beschermhoes – 904 l l

Se7en Industry opties
Worden los meegeleverd

Artikelcode

4D armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en zwenkbaar met  
zachte opdek

9353S

Montagekosten van 4D armleggers –

Zachte zit-stop wielen 4024

Se7en Industry
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Garantie

Alle SE7EN modellen hebben 5 jaar garantie. Behalve stof en wielen, daarop zit 3 jaar garantie. 55 jaar
garantie



Forty7

Standaard Forty7:

- autolift synchroontechniek
- zitting gestoffeerd (zwart)
- rugleuning gestoffeerd (zwart), achterzijde kunststof zwart

bureaustoel,rugleuning 
gestoffeerd, achterzijde 
kunststof zwart

139RS

Standaard uitvoering =  l  Opties =  Kleur Bestelnr.

bekleding 
zitting en  
rugleuning

Lucia zwart  
(5800)

l

voetkruis kunststof zwart 532217 l

functies /
techniek

zitdiepte- en zitneigverstelling en 
verstelbare lendensteun

– 610 l

armleggers
4D in hoogte, breedte en diepte 
verstelbaar en zwenkbaar met 
zachte opdek

zwart 770 l

wielen /
glijders universele dubbele wielen zwart 801 l

verzendwijze gemonteerd in hoes – 904

Gemonteerd uit voorraad leverbaar (grotere aantallen in overleg). 
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Garantie

De Forty7 heeft 5 jaar garantie. Behalve stof en wielen, daarop zit 3 jaar garantie. 55 jaar
garantie



Forty8

Standaard Forty8:

- synchroontechniek, vergrendelbaar
- traploze gewichtsregeling
- zitting gestoffeerd (zwart)
- rugleuning gestoffeerd (zwart), achterzijde kunststof zwart

bureaustoel,rugleuning 
gestoffeerd, achterzijde 
kunststof zwart

F160

Standaard uitvoering =  l  Opties =  Kleur Bestelnr.

bekleding 
zitting en  
rugleuning

Manhattan zwart
MH01

l

voetkruis kunststof zwart 532217 l

functies /
techniek

zitdiepte- en zitneigverstelling en 
verstelbare lendensteun

– 610 l

armleggers
2D in hoogte en breedte verstelbaar 
met zachte opdek

zwart 703 l

wielen /
glijders universele dubbele wielen zwart 801 l

verzendwijze gemonteerd in hoes – 904 l

Gemonteerd uit voorraad leverbaar (grotere aantallen in overleg). 
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Garantie

De Forty8 heeft 5 jaar garantie. Behalve stof en wielen, daarop zit 3 jaar garantie. 55 jaar
garantie



+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

www.awp.be
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Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. 

Neem voor meer informatie voor de dichtsbijzijnde dealer contact met ons op via onderstaande gegevens. 

7 ZEKERHEDEN VOOR DE SE7EN FAMILIE:

22 Jahre
Garantie Einfach 

gesünder 
sitzen

Qualität

made in Germany

1. Made in Germany

Vakbekwaamheid en know-how van onze medewerkers, hoge kwalificaties van het vak en doorlopende bijscholing 
evenals onze eigen hoge kwaliteitsstandaard - dat is de basis voor Made in Germany.

2. Ergonomie getest

De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de ontwikkeling en productie van alle collecties.22 Jahre
Garantie Einfach 

gesünder 
sitzen

Qualität

made in Germany

3. Geteste veiligheid

De veiligheid is getest volgens in Duitsland en heel Europa geldende richtlijnen. 

5. Milieuvriendelijk geproduceerde kwaliteit

Alle producten zijn zo samengesteld dat demontage en recycling mogelijk is. Een groot deel van de materialen 

die worden toegepast is te recyclen of her te gebruiken.

6. Schadstoff geprüft

“Getest op uitstoot van mogelijke schadelijke stoffen”. Deze certificering toont aan dat stoelen volgens de 

actuele stand van toxicologie geen gevaar vormen voor de gezondheid.

7. Der Blaue Engel

Dit milieucertificaat is vergelijkbaar met het Nederlandse Milieukeur. Het predikaat Blaue Engel wordt 

toegekend aan producten die minder belastend zijn voor het milieu in vergelijking met soortgelijke producten.

 

4. Garantie

Alle Se7en modellen hebben 5 jaar garantie. Daar kunt u op vertrouwen.




