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VA N H E T M E R K ROVO

2

ROVO is een snelgroeiend, middelgroot familiebedrijf
die zich heeft ontwikkeld tot een internationaal
vooraanstaand merk. De ontwikkeling en productie
van ergonomische zitconcepten en bureaustoelen
zit in onze bedrijfsfilosofie.
Hoogwaardige kwaliteit, flexibiliteit, jarenlange ervaring
en state-of-the-art geautomatiseerde productieprocessen zorgen voor een onderscheidend (maar
herkenbaar) vermogen bij onze relaties.

Door onze passie en vakbekwaamheid, waarmee wij verschillende innovatie- en designprijzen wisten
te winnen, behoren we tot één van de meest toonaangevende producenten in onze branche.
De basisfilosofie bij de ontwikkelingen van ROVO is om beweging op de werkplek te stimuleren en
vermoeidheidsklachten te voorkomen. Deze vergaande ambitie trachten wij door individuele instelmogelijkheden op de modellen en innovatieve stoelconcepten te realiseren. Wij zoeken altijd de
samenwerking met gerenommeerde ergonomen, bedrijfsartsen en ontwerpers. Deze zijn actief
betrokken bij onze processen, waarbij dynamisch zitten centraal staat. Ergo Balance is één van onze
meest aansprekende en recente ontwikkelingen geweest, die staat voor zitten in haar puurste vorm
waarbij een afwisselende en optimale zithouding wordt gegarandeerd.

3

ROVO MILIEUM A N AGEMENT

ROVO CERTIFICATEN

Milieuvriendelijke productie is altijd al onderdeel geweest van de bedrijfsfilosofie van ROVO. Denk hierbij aan minimaliseren
van het energieverbruik, de afvalproductie en milieu-impact. In alle stadia van de productontwikkelingsketen vormt dit een
continu proces in het bedrijf.
Het geïntegreerde milieubeheersysteem is in 2007 gecertificeerd volgens DIN ISO 14001 en wordt jaarlijks gecontroleerd
door onafhankelijke instituten. Milieuprocessen vormen een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid en blijven continu
in ontwikkeling. Dit omvat ook de vereisten voor onze leveranciers en hun selectie. Veranderingen en innovaties in milieuwetgeving zullen snel worden goedgekeurd en geïmplementeerd.
De producten van ROVO zijn zo ontworpen dat zowel productie als vernietiging milieuvriendelijk verlopen. De stoelenserie R12
bestaat uit niet-vervuilende materialen. Voor de productie wordt ongeveer 70% gerecycled materiaal gebruikt. De ongemengde
demontage zonder speciaal gereedschap is in korte tijd mogelijk. Slijtagedelen zijn vervangbaar, wat de levensduur van de
stoel verlengt. Door hoogwaardige en duurzame producten, waarvoor wij als fabrikant langer kunnen garanderen dan wettelijk
is vereist, en een langdurige levering van reserveonderdelen, dragen wij bij aan het behoud van hulpbronnen en het minimaliseren van het gebruik van energie.
De productverpakking is 100% recyclebaar. Bovendien zien we af van polystyreen, aluminium en composieten in de verpakking van het product. We besteden aandacht aan de kleinst mogelijke afmetingen om het transportvolume te verminderen.
Bij ROVO is meer dan 80% van het geproduceerde productieafval recyclebaar - en dat met een zeer hoog niveau van verticale
integratie. Alle polyurethaancomponenten zijn CFK-vrij geschuimd. In het productieproces zelf wordt aandacht besteed aan
het besparen van middelen. Het productiewater wordt bijvoorbeeld volledig gerecycled en de CO2-uitstoot wordt voortdurend
verminderd door energiebesparende technologieën. Constante verbetering van het machinepark en consistente conversie naar
energiebesparende machines dragen bij aan de energiebesparing. In 2012 werden bijvoorbeeld alle hydraulische buigmachines
omgezet in elektrische machines.

Ergonomisches
Produkt

ECOLOGIS CH, DU U R Z A A M
E N G EC E R T I F I C E E R D

www.igr-ev.de

Veel modellen zijn
ergonomisch goedgekeurd
en GS gecertificeerd.

Het kwaliteitsmanagement van
ROVO werd al begin 1994 voor
de eerste keer gecertificeerd. In
het jaar 2007 kwam de milieucertificering DIN ISO 14001.

Ergo Balance wordt
aanbevolen door IGR:
belangenvereniging van
artsen, fysiotherapeuten
en ergonomen.

In 2009 ontving ROVO van
de bedrijfsvereniging het
certificaat OSH 2001.

Product certificering in
overeenstemming met de hoge
criteria van kwaliteitsforums
voor kantoorinrichtingen.

Het Duitse business
magazine “Facts” beoordeelde reeds meerdere
ROVO producten.

Wij presteren beter. Daarom geven
wij 5 jaar fabrieksgarantie op al onze
producten (overeenkomstig de ROVO
service – en garantiebepalingen).

De serie R12, R16 en
SOLO hebben de German
Design award ontvangen.

De serie R12 en SOLO
hebben de Red Dot
Design award ontvangen.

ROVO SOLO en ROVO TWIST hebben de
GOOD DESIGN AWARD van het Chicago
Athenaeum Museum of Architecture and
Design ontvangen.

Het interne transportsysteem is door intelligente besturing
zodanig geoptimaliseerd dat het energieverbruik met meer
dan 50% is gedaald. Bovendien slaan we alle onderdelen
centraal op de site op, volledig geautomatiseerd en
efficiënt. Dit vermindert de energiebehoefte en verhoogt
de beschikbaarheid van de afzonderlijke onderdelen.
Een busdienst van het bedrijf brengt de werknemers uit de
regio comfortabel naar de werkplek, wat CO2 bespaart en
het verkeer vermindert. Aangezien we milieuvriendelijke
productie als een dynamisch proces beschouwen, zullen we
in de toekomst blijven investeren in know-how en technologie.
U kunt de huidige ontwikkeling volgen op onze website.
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ROVO R12
DE SIGN MEE T S
ERGONOMIE
SL ANKER, LICHTER
E N AC T I E V E R

Lederen uitvoering
met Ergo Balance
NEXT module

Ergonomisches
Produkt

6070 EB NEXT

6
TRIBECA
DESIGNS
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Technische informatie zie pagina 42-44

3450 A

Transparant vormgegeven en gemaakt voor een optimale zithouding. De mogelijkheid om te kiezen tussen een comfortsynchroontechniek en een Ergo Balance
techniek maakt de ROVO R12 de perfecte keuze voor iedere werkplek. De Ergo
Balance 3D-techniek stimuleert impulsief dynamisch zitten. “Bewegend zitten” is
uitermate gezond voor lichaam en geest. Ergonomie en design vinden de perfecte
balans in deze zeer fraaie bureaustoel. De ROVO R12 past perfect in een moderne
kantooromgeving en sluit goed aan bij het huidige kantoormeubilair. Tevens is deze
serie voor 98% recyclebaar.
7

ROVO R12
MOOI ÈN
V ER A N T WOORD?
E E N M E E R WA A R D E
VOO R U W K A N TOO R
Uniek bij de R12 serie is
de instelbare lendesteun
(optie) en uitvoering
met rugbekleding in
bicolor. De rugverbinder
en het voetenkruis zijn
zilver gepoedercoat.

6060 S6

6060 EB NEXT

6060 EB

Met onze R12 zit u niet alleen dynamisch, er zijn ook verschillende mogelijkheden op het gebied van
design. Het bicolor zitconcept biedt de mogelijkheid om de zit-, rug- en zijkant van het zitkussen in
vier verschillende kleuren een accent mee te geven. De R12 geeft uw onderneming een “corporate
design”. Een huisstijl die esthetisch maar ook ergonomisch is. Zowel thuis als op kantoor.
8
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ERGO BA L A NCE

ROVO R16 EB NEXT

ROVO R12 EB

ROVO R16 EB Vergaderstoel

ROVO XP EB NEXT

ROVO ECO EB

ROVO SOLO

HE T INNOVATIE V E 3D-ZITCONCEP T
DY N A M I S C H Z I T T E N E N G E N I E T 10 0%
VA N U W B E W EG I N G S V R I J H E I D

Ergonomisches
Produkt

De Ergo Balance techniek
wordt aanbevolen door IGR:
belangenvereniging van artsen,
fysiotherapeuten en ergonomen.
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Beweging is gezond en belangrijk om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te
voorkomen. Met name op kantoor zijn rugklachten de meest voorkomende oorzaak
van ziekteverzuim. Om dit tegen te gaan en actief rond het bureau te kunnen bewegen,
stimuleert Ergo Balance actief een wisselende houding in zitten en staan aan te nemen.
Deze gepatenteerde technologie is uniek en heeft zichzelf sinds de marktintroductie in
2010, duizenden keren bewezen. Geniet van bewegingsvrijheid met Ergo Balance in de
modellenserie R12, R16, XP, ECO en SOLO.
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ERGO BA L A NCE T EC H N I E K
E RG O B A L A N C E N E X T:
É É N T EC H N I E K M E T
T W E E M OG E L I J K H E D E N

AC TI V EERT LICH A A M EN GEE S T
E RG O B A L A N C E ZO RGT VOO R I M P U L S I E F
DY N A M I S C H Z I T T E N, WAT R E S U LT E E R T I N
E E N N AT U U R L I J K E E N G E ZO N D E H O U D I N G

Ergo Balance NEXT, het bewegingsmechanisme van de nieuwe generatie,
is de oplossing voor individuele wensen.
Hij kan met een kwartslag van de
stelring worden in- of uitgeschakeld,
waardoor snel kan worden geschakeld
tussen de synchroon techniek en Ergo
Balance techniek. Een ideale keuze om
uw stoel te kunnen laten voldoen aan
uw persoonlijke voorkeur.

- Voorkomt rug-, nek- en
schouderklachten, of kan
deze verminderen
- Kan lage rugpijn voorkomen
of zelfs oplossen
- Een dynamische zithouding
traint uw rugspieren
- Zorgt voor een verbeterde
doorbloeding en stofwisseling
- Ontlast de wervelkolom en
tussenwervelschijven
- Verbetert de belastbaarheid
van de tussenwervelschijven
Deze voordelen vormen de
werkzame eigenschap voor
een gezonde werkhouding

Kijkend naar de fysieke ontwikkeling van de mens is het lichaam geëvolueerd door beweging en uithoudingsvermogen. Om de
fysieke en mentale prestaties te garanderen is het belangrijk om de spieren interactief te gebruiken. Dit stimuleert de bloedcirculatie, voorziet het hele lichaam van extra zuurstof en zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. Het veranderen van de druk
op uw tussenwervelschijven door beweging van de wervelkolom is de basisvoorwaarde voor metabolisme. Dit maakt van een
statische belasting, een dynamische belasting. De zuurstoftoevoer zorgt ervoor dat we gefocust en krachtig zijn en dat onze
hersenen op volle snelheid kunnen werken. Daarom brengen wij dit effect over naar de gebruiker voor een dynamische en
verantwoorde houding van de kantoormedewerker.

Ergo Balance zorgt voor driedimensionale bewegingsvrijheid tijdens het zitten. De basis voor ieder Ergo Balance mechaniek is
het Ergo Balance systeem met geïntegreerd synchroon mechaniek. Een bewegingselement met twee verschillende elastomeren
maakt het zitten en bewegen in 360° mogelijk. Net zoals bij het zitten op een gymnastische bal, zijn alle vrije zitbewegingen
gecontroleerd en gedoseerd. Door de gelijkmatige verdeling van de druk, die deze elastomeren mogelijk maken, is iedere
beweging soepel en beheerst. Kleine bewegingen in het bekken en de microbewegingen in de binnenliggende spieren zorgen
voor een goede activering van de rugspieren. De doorbloeding en zuurstoftoevoer komen hierdoor op gang en de tussenwervelschijven worden soepel gehouden.
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ROVO R16

3030 S6

3450 A

SL A NK , F RIS, OP VA L L END,
DY N A M I S C H E N V E E L Z I J D I G

Ergonomisches
Produkt

!

1TRIBECA
4
DESIGNS

www.igr-ev.de
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De ROVO R16 is opvallend, dynamisch en veelzijdig. Een stoel met de X-factor.
Met deze stoel hebben we bij ROVO een bureaustoelenprogramma op de markt
gebracht die volledig voldoet aan de huidige vraag. Technisch vooruitstrevend, door
gepatenteerde technieken, laten we de concurrentie achter ons. Tevens introduceren
we met de R16 prijstechnisch een interessante zitoplossing. Natuurlijk speelt het
frisse design met fraaie details in combinatie met het gemakkelijk gebruik en hoge
comfort een grote rol in het succes van deze serie. Het model alsmede de functionaliteit heeft geresulteerd tot de German Design Award Winner 2019.
15

ROVO R16
LICH T, F L E X IBEL
EN U NI V ERSEEL
FRIS DESIGN
EN OPTIMA AL
Z I TC O M F O R T

3030 EB

3040 EB NEXT

De lendesteun (optie) is op de
gewenste hoogte beweegbaar
en in diepte instelbaar.
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Foto rechts: Model 3250 A,
draaibare conferentie/
vergaderstoel met 3D
technologie Ergo Balance.

3150 A

De vele variaties in deze serie maken de ROVO R16 tot een universele alleskunner
op kantoor. Al in de standaarduitvoering beschikt u over een comfort synchroonmechaniek met optioneel een zitneig instelling. De in hoogte instelbare rug laat
zich optioneel voorzien van een in diepte instelbare lendesteun. De rugleuning is
standaard uitgevoerd in een luchtige netweave, maar kan ook voorzien worden
van een gestoffeerde rug voor nog meer comfort. Natuurlijk hebben we in deze
stoelen serie ook ons gepatenteerde Ergo Balance mechaniek beschikbaar;
impulsief dynamisch zitten in zijn beste vorm!
Voor het eerst wordt ook een conferentie/vergaderstoel in het assortiment
opgenomen die voorzien is van de Ergo Balance techniek. Voor een activerende
zithouding tijdens besprekingen.
Technische informatie zie pagina 42-44
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ROVO X P
DE K U NS T VA N
ON T SPA NNING
OPTIMA AL
Z I TC O M F O R T

Ergonomisches
Produkt

4410 A

18
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4020 EB

U kent het wel. U wilt graag dezelfde bureaustoelen voor iedereen, maar niet
iedereen is hetzelfde. De ROVO XP biedt een oplossing voor dit probleem.
De vorm van de rugleuning geeft een perfecte ondersteuning en ontspant uw
lichaam. Het ergonomisch gevormde zitkussen zorgt voor een goede doorbloeding
in uw benen. Er zijn verschillende synchroon mechanieken verkrijgbaar. De S1, S4,
S24, AT of Ergo Balance – ieder mechaniek heeft zijn eigen eigenschappen voor
dynamisch zitten. Aan u de keuze!
De ROVO XP is naast de normale versie ook uit te voeren met een diepere of korte
zitting die, in combinatie met de aangepaste gasveren voor de hoogteverstelling,
zeer geschikt zijn voor lange en korte mensen. Welke toepassing u ook nodig hebt,
de uniforme uitstraling van het kantoor blijft hetzelfde.
19

ROVO X P

PRO JEC TINRICH TING
ME T ÉÉN S TOEL
C O N C E P T M AT I G E I N Z E T

4030 EB NEXT

4415 A

4405 A

INGE S T ELD OP
TOPPRE S TATIE S
C O N S EQ U E N T I N VO R M G E V I N G
4010 S1

4015 S4

4045 S4 met kunststof rugschaal

Wanneer grotere kantoren met stoelen ingericht moeten worden, moet er naast het grote geheel ook
naar het individu gekeken worden. De ROVO XP serie biedt binnen haar serie een grote verscheidenheid
aan mogelijkheden voor iedere gebruiker. Veel verschillende oplossingen met één conceptmatig design.
Van de basisstoel tot de managers uitvoering; er is voor iedereen een juiste oplossing.
De mogelijkheden in het stofferen van de kussens maken het mogelijk ruimtes te ontwerpen volgens de
uitstraling van het bedrijf. Met de optie van de Ergo Balance 3D-technologie wordt voldaan aan de eisen
voor de gezondheid van werknemers.
20
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Flexibel werken of 24 uur belastbaarheid voor uw stoel? Onze XP serie biedt u
diverse mogelijkheden. Met onze flexplek AT-serie wordt de gewichtsinstelling
van uw stoel automatisch ingesteld en heeft u een aangenaam maar vooral
ergonomisch verantwoord zitcomfort. 24 uur belastbaar? De S24 is 24 uur per
dag inzetbaar! Extra power voor robuuste toepassingen.
Deze stoel volgt in ieder detail de hoogste kwaliteitsstandaard voor bedrijven
met continu- of ploegendiensten of voor zwaardere werknemers tot 150 kg.
Het biedt met zijn bijzonder comfortabele kussens en speciale synchroon
mechaniek veel comfort voor lange werkdagen. Met een omvangrijke keuze
aan bezoekersstoelen is onze XP serie ideaal voor uw hele bedrijf. U of uw
interieurontwerper kan aan de slag met de omvangrijke stof en leder collectie
om uw bedrijf een persoonlijke tint te geven.
21

ROVO SOLO
UW OPLOSSING:
Z I T T E N.
S TA A N.
B E W EG E N.

Ergonomisches
Produkt

3810 met monopad

22

www.igr-ev.de

3810 met draagring

3850 kunstleder carbon look

De ROVO SOLO is een compleet nieuwe ontwikkeling die ROVO samen met Henner Jahns,
eigenaar van designbureau Gecco Vision te L.A., ontwikkeld heeft. De basis van deze gezondheidsbevorderende technologie is onze bewezen Ergo Balance techniek die zowel in de voet als onder
de zitting gemonteerd kan worden. De verschillende leverbare hoogtes maken de SOLO goed
inzetbaar als bijzetkrukje voor een korte bespreking of als zit/sta hulp bij uw zit/sta werkplek.
Het resultaat? Bewegen, bewegen en bewegen. Door de ROVO SOLO in te zetten op kantoor
maakt dat meerdere collega’s hem gaan gebruiken. Hij kan permanent gebruikt worden of als
bijzetkrukje voor een bespreking. De stoel is opgebouwd met eerste klas kunststoffen, metalen
en stoffen; aan de kwaliteit zal het niet liggen. De ROVO SOLO heeft de “Good Design Award”
van Chicago Athenaeum Museum of Architecture en Design gewonnen.
Technische informatie zie pagina 42-44

Design:
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ROVO T WIST
OPEN COMM U NICATIE
S TO E L , TA F E L ,
Z I T/ S TA O P LO S S I N G

Gewaardeerd met de
“Good Design Award” van
Chicago Athenaeum Museum
of Architecture en Design.

9800

Stoel en tafel in één als centrum voor communicatie. Stevig maar toch dynamisch kunnen uitstekend
samengaan. De ROVO TWIST in een ontvangstruimte verkort uw wachttijd maar nodigt ook uit voor
een gesprek. Vergeet het standaard ontvangst meubilair en kies voor de oplossing van de moderne
nieuwe generatie. Een eenvoudige sta-hulp? ROVO TWIST! Een kort gesprek? ROVO TWIST! ROVO
TWIST brengt mensen samen en maakt communicatie op een dynamische manier mogelijk.
De zitting is draaibaar met en een rug/tafel die belastbaar is tot 100 kg. De rug kan gebruikt worden
als armsteun, rugleuning of zitting. Tevens is het handig als steun voor de tablet of smartphone.
24
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ROVO LOUNGE

COMFORTZONE
REL A X.
O N T M O E T.
COMMUNICEER.

9200

9100

Daar waar mensen elkaar ontmoeten, communiceren of gewoon lekker ontspannen, is er ROVO. Met
loungemeubilair dat niet alleen qua design zeer aantrekkelijk is maar ook zo comfortabel zit dat je erin
wilt blijven zitten. De werkomgeving wordt huiselijker en ROVO lounge biedt een prima balans tussen
een modern en zakelijk uiterlijk.
26
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ROVO ECO

Model ROVO ECO met
geïntegreerde AIR PLUS.

1050 S5

1060 S6

Ergonomisches
Produkt

DU RF T E COMBINEREN ME T K L EU R!
D E M U LT I F U N C T I O N E L E O P LO S S I N G
VOO R M O D E R N E K A N TOO RO M G E V I N G E N
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Bent u op zoek naar een bewezen en robuuste zitoplossing voor uw dagelijkse werk?
Kantoor- en bezoekersstoelen die universeel inzetbaar zijn? En waarmee u uw eigen
kleuren combinaties kunt toepassen? Hier zit u goed!
29

ROVO ECO

M U LTITA L EN T
S TA P E L B A A R
E N KO P P E L B A A R

Denk eens aan het implementeren
van uw eigen bedrijfskleuren bij de
samenstelling van uw stoel voor een
aantrekkelijke en persoonlijke tint.

Deze handige, stapelbare stoelen zijn zeer geschikt voor evenementen,
vergaderingen of in de wachtruimte. Ze kunnen goed worden gekoppeld. Het
variëren in frame- en stofkleuren brengt frisheid in uw interieur. Neem plaats.

1050 S2

1060 EB

EEN K L A S SIEK DE SIGN IN EEN MODERN JA S JE
E E N T I J D LOZ E U I T S T R A L I N G E N M A X I M A L E
E RG O N O M I S C H E E I G E N S C H A P P E N
Zoekt u niet de nieuwste designtrends, maar wel bewezen robuuste begeleiders van uw werkdag? Klassieke schoonheid voor
universele toepassingen? Dan zit u bij de ROVO ECO goed! Ruime kussens, een synchroon mechaniek, individuele instelmogelijkheden en een tijdloos design. Al met al heeft deze stoelenserie veel te bieden. Ook deze serie bureaustoelen is leverbaar
met het Ergo Balance mechaniek, waarmee u nog meer bewegingsvrijheid creëert tijdens het zitten. Deze techniek biedt naast
de traditionele synchroon beweging ook de mogelijkheid om zijwaarts te bewegen. Zo optimaliseert u zelf de belastbaarheid
van uw wervelkolom tijdens het zitten. De stoel is standaard voorzien van een in hoogte verstelbare rug met optioneel een
oppompbare lende/lumbaal steun. De ROVO ECO is al jaren het antwoord op de vraag of ergonomie ook betaalbaar kan zijn.
De stoel is opgebouwd met eerste klas kunststoffen, metalen en stoffen.

30
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9111 A

9177

9477 A
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ROVO X Z
TOPK WA LIT EIT OP
DIREC TIENI V E AU
WA A RO M G E N O EG E N
NEMEN MET MINDER?

7020 A

7030 A

7210 A

De ROVO XZ serie combineert een luxe, succesvolle uitstraling met gezond zitten. De ROVO XZ is
een zeer exclusieve stoel met exceptionele eigenschappen. Naar keuze met geperforeerd nappaleder en afgewerkt met lichtbruine, zilveren of zwarte, afgezette naden. Het elegante leder kan zo
persoonlijk en sportief afgewerkt worden als u wilt. Bij deze serie combineert u uitstraling met een
hoge mate van zitcomfort. De zitting met binnenvering en een oppompbare lumbale steun maken
van leiding geven een genot. De ROVO XZ serie straalt het succes van uw bedrijf uit. Exclusief
en vol passie voor bureaustoelen wordt de ROVO XZ voor u gebouwd. Gemaakt van eerste klas
materialen bouwen onze topspecialisten voor u iets bijzonders waar u jaren mee voorruit kunt.
32
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ROVO X L
V ER A N T WOORD
ZIT T EN OP NI V E AU
L U X E, M A A R DA N
B E TA A L B A A R

5910 A

5410 A

De ROVO XL is werken op managers niveau. Duurzaamheid en ergonomie; allemaal top!
De ROVO XL is voorzien van een zuiver lederen voorkant en een kunstlederen achterkant,
waardoor de prijs van de stoel zeer aantrekkelijk blijft. Tevens blijft hierdoor de kwaliteit van
de stoel subliem. De hoge, ergonomisch gevormde rug voelt direct prettig aan. De zitting en
de armleggers zijn goed verstelbaar, ook voor de wat langere mensen. Doordat de stoel zeer
comfortabel en betaalbaar is, is hij voor u al snel van toegevoegde waarde.
34
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ROVO X N
EEN EIGEN TIJDSE
BU RE AU S TOEL
FA N TA S T I S C H D E S I G N
E N C O M F O R TA B E L
De optionele AIR PLUS
lendesteun is naar
wens in hoogte en
diepte instelbaar

5070

5060

5450 A

De ROVO XN is een netweave stoel die alle ondersteuning biedt die u bij een
goede bureaustoel mag verwachten. De ROVO XN heeft een slank contour waardoor het een stijlvolle verschijning is. Bijzonder stijlvol is de rug die zich met drie
verschillende net-kwaliteiten laat bespannen. Natuurlijk is een goed op hoogte
instelbare lumbaal/lende steun als optie verkrijgbaar, waardoor uw onderrug
optimaal ondersteunt wordt. Dit in combinatie met gepolijst aluminium zorgt dat
een luxe afwerking en uitstraling gewaarborgd zijn.
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Technische informatie zie pagina 42-44

TRIBECA DESIGNS
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ROVO F UN
F U N-TA S TIS CHE
EIGENS CH A PPEN
GOED VERSTELBA AR
E N C O M F O R TA B E L

2075 S4

!
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2070 S1

De designklassieker onder de
bezoekersstoelen in frisse
combinatie met de bureaustoel
2070 S1 en kunststof voetenkruis.

2425 AS

Met de volledig gestoffeerde, dikke kussens van onze ROVO FUN slaat deze serie zowel op
kantoor als thuis een goed figuur. De rugleuning nodigt u uit tot vele kleurcombinaties. Met
krachtige kleuren in het stoffenprogramma kunt u uw bedrijfskleuren of inrichting tot leven
brengen. Ook van het zitcomfort krijgt u veel plezier: geniet van het synchroon mechaniek en
de vele individuele instelmogelijkheden en ergonomische opties zoals een in diepte verstelbare
AIR PLUS lendesteun en multifunctionele armleggers.
Technische informatie zie pagina 42-44
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ROVO BUGGY
OMDAT K INDEREN
GROEIEN
D E Z E K I N D E RS TO E L G RO E I T
MET UW KIND MEE

Zowel de zitdiepte als de zithoogte kan aan de lengte van
uw kind aangepast worden. Dit gaat eenvoudig middels
lengteaanduidingen op het frame. Tevens is de stoel op het
lichaamsgewicht aan te passen voor optimale beweging.

3907

3907

Gepatenteerde techniek sinds
1985. Toen al vooruitstrevend
en nog steeds actueel. Ontwikkelt in samenwerking met
Prof. Dr. Karlheinz Nier.
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3907

Doordat uw kind ook kan bewegen en de kinderstoel zowel qua zithoogte en
rugleuning aangepast kan worden, wordt uw kind goed ondersteunt tijdens
de groei. Van de ROVO BUGGY zijn er wereldwijd al meer dan 600.000 stuks
verkocht aan scholen, ziekenhuis en logopedie praktijken. Ook de particulier
ziet steeds vaker het nut om hun kinderen tijdens het huiswerk of het gamen
verantwoord te laten zitten.
Technische informatie zie pagina 42-44
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A RMLEGGER
ROVO R12

ROVO R16
Type R12/1
In hoogte en breedte verstelbaar
voorzien van softpad

Type R12/2
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar
met zacht PU opdek

Type R12/7
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar met
zacht PU opdek (verbinder kunststof zwart)

ROVO X N
Type R16/1
In hoogte en breedte verstelbaar
voorzien van softpad

Typ XN1
Functionele armlegger in hoogte en
breedte verstelbaar met hard PP opdek

Type FUN 2
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar
met zacht PU opdek (verbinder kunststof)

Kommt hier
das Bild:
Typ R16/7?

Type R16/7
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/
zwenkbaar met zacht PU opdek
(verbinder kunststof zwart)

Type XN2
Functionele armlegger in hoogte en
breedte verstelbaar met zacht PU opdek

Type FUN 3
Functionele armlegger in hoogte en
breedte verstelbaar met zachte PU-opdek.
Standaard uitvoering Mod. 2070 S.

Kommt hier
das Bild:
Typ R16/6?

Type R16/6
Multifunctionele armlegger in
hoogte, breedte, diepte verstelbaar/
zwenkbaar met zacht PU opdek
(verbinder alu gepolijst)

Type XN4
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar
met zacht PU opdek (verbinder zilver)

Type FUN 4
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar
met zacht PU opdek (verbinder alu gepolijst)

Kommt hier
das Bild:
Typ R16/1?

Type R12/6
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar met
zacht PU opdek (verbinder alu gepolijst)

ROVO X P + X L
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ROVO F U N

Type XN5
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar met
zacht PU opdek (verbinder alu gepolijst)

ROVO ECO

Type XP3 / XL3
Functionele armlegger in hoogte en
breedte verstelbaar met zachte PU-opdek

Type ECO1
In hoogte en breedte verstelbaar
voorzien van softpad

Type XP2 / XL2
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar
met zacht PU opdek (verbinder kunststof)

Type ECO2
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar
met zacht PU opdek (verbinder kunststof
zwart)

Type XP4 / XL4
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar met
zacht PU opdek (verbinder alu gepolijst)

Type ECO4
Multifunctionele armlegger in hoogte,
breedte, diepte verstelbaar/zwenkbaar
met zacht PU opdek (verbinder alu gepolijst)

Informatie: De afbeeldingen
geven opties aan, deels
tegen meerprijs. Technische
veranderingen voorbehouden.
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MECH A NIEK EN

ROVO STOFFEN
PRIJ SGROEP 1
BONDAI

F U NC TIE S EN
UIT VOERINGEN IN
HE T OV ER ZICH T
KIES UW COMFORT

Uitstraling:
Fijne weefstructuur
100% polyester
350 g/m gewicht
140 cm breed
150.00 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(5 jaar garantie)
6 lichtechtheid
4/5 wrijfechtheid
EN 1021-1/-2 brandvrijheid
CRIB5, BS 7176 Medium hazard

AIR PLUS systeem
Het AIR PLUS systeem is een uitvinding van ROVO. Deze
orthopedische lendesteun is op de meeste modellen als optie
te verkrijgen en steunt zo de gebruiker om dit individueel aan
zijn rugprofiel aan te passen. Het AIR PLUS rugkussen wordt
door middel van een klein handpompje (onder de zitting) met
lucht gevuld. Het kussen kan ook in hoogte versteld worden
zodat iedereen de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgt die
men wenst en wordt de zithouding aanzienlijk verbeterd.

0-47 grasgrün

S1

S4

S5

S6

EB

S24

XN

XZ

Zijdelingse veerkracht instelling

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zijdelingse “snelverstel” veerkracht instelling
Zitdiepte instelling

•

Zitneig instelling

•
•

•

Variable instelling voorkant zitting

0-43 rot

0-40 weinrot

0-45 lila

0-48 ocean

0-49 dunkelblau

0-50 royalblau

0-38 blau

0-46 grün

0-42 beige

0-41 grau

0-39 schwarz

ERA

Uitstraling:
100% polyester
320 g/m gewicht
140 cm breed
100.000 toeren
Martindale
(schuurbewegingen)
(10 jaar garantie)
5 lichtechtheid
4/4 wrijfechtheid
EN 1021-1/-2
brandvrijheid
BS 7176 Low Hazard

QUADRINO

Uitstraling:
Moderne, tijdloze, geblokte stof
100% polyester
350 g/m gewicht, 140 cm breed
50.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(5 jaar garantie)
6 lichtechtheid
4 (droog/nat) wrijfechtheid
DIN 4102/B1, EN 1021-1/-2,
NF-P-92-503 M1
BS 7176 Medium Hazard,
BS 5852-4 Ignition,
BS EN ISO-E03 brandvrijheid
moeilijk ontvlambaar

1-88 lachs

1-89 rot

1-90 hellblau

1-91 blau

1-24 rot

1-26 blau

1-98 kiwi

1-93 beige

1-94 umbragrau

1-95 schwarz

1-22 grün

1-27 grau

1-99 black & white

1-83 rot uni

1-87 schwarz uni

1-19 anthrazit

1-18 schwarz

De functies van de mechanieken
Het mechaniek is het hart van de bureaustoel en bepaalt de dynamiek die u kunt brengen in uw werkhouding. Alle ROVO
bureaustoelen zijn voorzien van mechanieken die het dynamisch zitten bevordert. Voor het optimale zitcomfort kunt u per
bureaustoel serie verschillende instellingen kiezen. Het 24-uurs mechaniek is voorbehouden aan de ROVO XP serie en de
Ergo Balance techniek is beschikbaar voor de series R12, R16, XP, ECO en SOLO van ROVO.
Techniek

0-44 orange

•

Gasveer hoogte instelling

•

•

Gasveer hoogte instelling met diepte vering

•

•

•

•

•

•
•

Extra hoge gasveer (+5 cm)
• Standaard uitvoering

44

Speciale uitvoeringen tegen meerprijs
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ROVO STOFFEN
PRIJ SGROEP 1

PRIJ SGROEP 2

SUPERO*

ATLANTICO

Uitstraling:
Fijne weefstructuur
100% extreme stretch (polyester)
400 g/m gewicht
140 cm breed
100.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(5 jaar garantie)
6 lichtechtheid
4 (droog), 4 (nat)
wrijfechtheid
EN 1021-1/-2 brandvrijheid

1-05 lobster

1-06 rot

1-74 aubergine

1-72 royalblau

1-07 ocean

1-73 dunkelblau

1-81 grau

1-75 anthrazit

1-76 schwarz

Uitstraling:
Uiterst moderne, fijne structuur
100% polyester
530 g/m gewicht
150 cm breed
110.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(10 jaar garantie)
5 lichtechtheid
4-5 (droog ), 4-5 (nat)
wrijfechtheid
EN 1021-1/-2 brandvrijheid

2-00 lachsrot

2-01 rot

2-03 anthrazit

2-04 schwarz

2-06 kiwi

2-07 violett

2-08 gletscher

2-11 blau

2-45 weiß

2-46 rot

2-47 blau

2-48 grau

2-49 schwarz

2-16 terra

2-17 rosso

2-18 blu

2-23 violett

2-21 braun

2-25 verde

2-19 grigio

2-28 nero

*Supero is in prijsgroep 3
in deze en andere
kleuren in “moeilijk
ontvlambare” kwaliteit
(M1/B1) leverbaar
1-82 violett

SUPERO PLUS

Uitstraling:
Fijne weefstructuur
100% polyester
Trevira CS 420 g/m gewicht
140 cm breed
100.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(5 jaar garantie)
6 lichtechtheid
4/5 wrijfechtheid
EN 1021-1/-2 brandvrijheid
C1, B1, M1, CRIB 5,
IMO A 652 (16)

PRONTO

1-77 rot-melange

1-78 blau-melange

1-31 nachtblau

1-09 schwarz

1-30 rot-kariert

1-28 anthrazit-kariert

1-79 grau-melange

1-80 schwarzbraunmelange

Uitstraling:
Kunstleder
88% PCP en 12% coton
680 g/m2 gewicht
140 cm breed
Eenvoudig te reinigen
Aangenaam zacht
Goede grip (elastisch)
Slijt- en scheurvast
Urine en bloed resistent
Desinfecteermiddel resistent
Niet voor alle
modellen leverbaar

PRIJ SGROEP 2
PATINA
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Uitstraling:
Witte stippen op het oppervlak,
69% wol, 22% vlas
8% polyamide, 1% viscose
462 g/pstm gewicht
140 cm breed
100.000 toeren Martindale
(10 jaar garantie),
5 kleurechtheid
4 (droog), 3 (nat)
EN 1021-1/-2 brandbestendig
BS 5852 nauwelijks ontvlambaar,
BS 7176

MICRO

2-96 rot

2-90 dunkelblau

2-89 dunkelgrün

2-95 grau

2-88 braun

2-94 schwarz

Uitstraling:
Zachte suéde achtige stof
Comfort-microfaser
100% polyester
370 g/m gewicht
150 cm breed
30.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
4 lichtechtheid
4 (droog), 4 (nat)
wrijfechtheid
EN 1021 brandvrijheid
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ROVO STOFFEN
PRIJ SGROEP 2

PRIJ SGROEP 3

RIVA

CLIMATEX

FAME

WOOLS
OF
NEW ZEALAND™

GAYA

WOOLS
OF
NEW ZEALAND™

Uitstraling:
Compacte, elastische stof,
100% polyester
Trevira CS
365 g/pstm gewicht
140 cm breed
100.000 toeren Martindale
6 kleurechtheid,
4-5 (droog), 4-5 (nat)
EN 1021-1/-2 ontvlambaarheid
C1, B1, M1, CRIB 5, vlamvertragend

Uitstraling:
Fijne, licht geblokte wolstructuur
85% kamgarenwol
5% polyamide
610 g/m gewicht, 140 cm breed
200.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(10 jaar garantie), 5 lichtechtheid
4-5 (droog), 4-5 (nat)
wrijfechtheid EN 1021-1/-2
brandvrijheid NEW ZEALAND

Uitstraling:
Fijne wol structuur
100% kamgarenwol
520 g/m gewicht, 140 cm breed
50.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(5 jaar garantie), 5 lichtechtheid
4-5 (droog ), 4-5 (nat) wrijfechtheid,
EN 1021-1/-2 brandvrijheid, DIN
4102 B2, BS 5852, NF-P-92503
M2, NEW ZEALAND

2-64 orange

2-50 rot-meliert

2-51 grün-meliert

2-65 blau

2-52 braun-meliert

2-63 schwarz-meliert

RUNNER

3-66 aubergine

3-60 rot

3-61 blau

3-62 dunkelblau

3-63 anthrazit

3-64 schwarz

3-80 rot

3-85 marineblau
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3-33 grau meliert

3-32 schwarz/grau
meliert

3-34 schwarz

3-12 rot

3-13 orange

3-14 kiwi

3-15 gletscher

3-11 grau

3-17 anthrazit

3-16 weiß

3-10 schwarz

4-70 rot

4-71 multi

4-72 blau

4-73 schwarz

3-87 dunkelblau

EXTREMO

Uitstraling:
Uiterst moderne, fijne structuur,
Foam pad PU, 100% polyester,
771 g/m gewicht, 138 cm breed,
110.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) (10 jaar garantie),
5 lichtechtheid, 4-5 (droog ), 4-5 (nat)
wrijfechtheid, EN1021-1/-2 brandvrijheid

Uitstraling:
Elastische netweave
100% polyester
510 g/m gewicht, 160 cm breed,
Slijtvastheid toeren Martindale
70.000 (10 jaar garantie),
Pilling Schaal 1-5,
max. 5 Kleurechtheid bij wrijven
Schaal 1-5, max. 5 (nat/droog),
NEN-EN 1021-1 Sigaret, Milieu
100% vrij van zware metalen,
Oeko-Tex 100 gecertificeerd

3-31 rot meliert

PRIJ SGROEP 4
3-95 apfelgrün

ATLANTICO
WELDED

Uitstraling:
Fijne, licht geblokte wolstructuur
68% CraduraTM
18% gecertificeerd natuurwol
14% Redesigned Lenzing FRTM
543 g/m gewicht
140 cm breedte
100.000 toeren Martindale
6 lichtechtheid, 4-5 (droog),
4-5 (nass),
EN 1021-1/-2 brandzekerheid
BS 5852

Alleen leverbaar voor
rugbekleding van
model R12 en R16.

3-89 grau

3-41 rot

3-88 schwarz

3-40 schwarz

Uitstraling:
Uiterst sterke 24-uur stof
voor 24-uur gebruik,
50% polyamide, 33% scheerwol
10% visil, 7% viscose
660 g/m gewicht, 140 cm breed
500.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(10 jaar garantie)
6 lichtechtheid
4 (droog), 4 (nat) wrijfechtheid
EN 1021-1/-2 brandvrijheid
BS 7176 Medium Hazard,
BS 5852 moeilijk ontvlambaar
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ROVO STOFFEN
PRIJ SGROEP 4

PRIJ SGROEP 7

SYNERGY

ANILINE
LEDER

Uitstraling:
Fijne structuur met zachte touch
95% scheerwol,
5% polyamide
560 g/pstm gewicht,
140 cm breed
100.000 toeren Martindale
10 jaar garantie,
5 kleurechtheid
4 (droog), 4 (nat) brandbestendig
EN 1021-1/-2 ontvlambaarheid
BS 7176, NF D 60-013

4-85 weinrot

4-84 blau

4-83 dunkelblau

Voor modellen XZ
(Overige modellen op aanvraag)

4-80 anthrazit

4-82 schwarz

3D-GEBREIDE
STOF

PRIJ SGROEP 5

SONDERLEDER

7-05 mittelbraun

7-03 schwarz

7-06 schwarz gelocht

3-48 rot

3-47 blau

3-46 kiwi

3-49 grau

3-50 anthrazit

3-45 schwarz

3-78 rot

3-77 blau

3-76 kiwi

3-79 grau

3-75 schwarz

3-74 carbon

2-75 rosa

2-73 pink

2-79 hellblau

2-76 grün

2-74 weiß

2-77 grau

S OLO
4-81 grau

COMFORT

Fijnste nappaleder
- natuurbehouden
- zonder chemische oplosmiddelen
- voelt bijzonder zacht aan
- ademingsactief

Uitstraling:
Bijzonder hoogwaardige en
comfortabele microfase stof,
88% polyester, 12% polyurethane
385 g/m gewicht, 140 cm breed,
100.000 toeren Martindale
(schuurbewegingen)
(10 jaar garantie), 5 lichtechtheid,
4-5 (droog), 4-5 (nat) wrijfechtheid
EN 1021-1 brandvrijheid
BS 5852 P.1 ontvlambaarheid

Uitstraling:
3D-gebreid
100% polyamide,
40.000 toeren Martindale,
4 kleurechtheid-5 brandzekerheid,
EN 1021-1/-2 vlamvertragend

5-90 schwarz
In nog 100 andere
kleuren leverbaar.

SENSO

Nappaleder gepigmenteerd
voor modellen XP en XL

5-04 schwarz

Uitstraling:
Kunstleder met lichte structuur
88% PVC, 12% PES/BW-stof
670 g/m2 gewicht, 140 cm breed
150.000 toeren Martindale,
EN 1021-1/-2 brandvertragend
Vrij van AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT
Voldoet aan REACH
- gemakkelijk te reinigen
- aangenaam zacht
- huidvriendelijk
- slijtvast, scheurvast en waterdicht
- urine-, bloed- en zweetbestendig
- Desinfecteermiddel resistent

BUGGY
SEMIANILINELEDER

50

3D-NET

Nappaleder pigmenteerd.
Meer kleuren op aanvraag.

5-00 rubinrot

5-03 cognac

5-60 aubergine

5-61 blau

5-63 braun

5-02 grau

5-64 schwarz

5-68 weiß

Uitstraling:
3D-Net,
ademend en elastisch,
100% polyester,
300 g/m2 gewicht,
180 cm breed
50.000 toeren Martindale
5 kleurechtheid,
4-5 rekbaarheid
droog en nat,
EN 1021-1/-2 brandvertragend
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