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BERN
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RÜTLIWIESE
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ISO ISO 
9001:20159001:2015

Als Zwitserse bureaustoelenfabrikant zijn wij 
steeds bezig met de optimalisering van een nieuw 
zitconcept: de TERGON-bureaustoel.
Daarbij zetten wij in op eersteklaskwaliteit, de 
hoogste functionaliteit, precisie, doordachte tech-
niek en design en individueel advies. U herkent 
ons aan het heldere design, aan het zorgvuldig 
uitgekozen materiaal en aan de uitstekende 
afwerking. En vooral aan de persoonlijke dienst-
verlening.
Of u hem nu telefonisch of schriftelijk bestelt, on-
line of bij een bezoek van onze verkoopsadviseur: 
uw TERGON-ergostoel komt altijd direct van bij de 
fabrikant naar uw bureau. Als u dat wenst, zetten 
onze adviseurs hem deskundig in elkaar, samen 
met u, aangepast aan uw persoonlijke verlangens. 
Zodat alles ook werkelijk zit!

KWALITEIT &  
COMFORT
Bij ons zit u steeds in 
eerste klas! Kwaliteit en 
comfort direct van de 
Zwitserse fabrikant
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TwinComfort
System

Met het unieke TwinComfortsysteem in de rugleu-
ning en zitvlak biedt u uw rug precies de steun 
die hij nodig heeft om altijd dynamisch en fit te 
blijven. Zo voelt u zich - ook na een lange dag - fit 
en ontspannen.

TwinComfort bestaat uit twee lagen:
•  een kern uit luchtdoorlatend comfortschuim
•   een 10 mm dikke temperatuur regelende com-

fortfleece

Het vormschuim in het binnenste van het zitvlak 
en in de rugleuning maakt uw TERGON-ergochair 
onvergelijkbaar comfortabel. Door zijn speciale 
verwerking keert hij altijd weer naar zijn oorspron-
kelijke spankracht terug. Vergelijkbaar met de op-
bouw van een matras zorgen meerdere lagen voor 
uw uniek zitcomfort. Enkel bij TERGON-stoelen 
vindt u dit terug. Ook na jarenlang gebruik zijn de 
zitvlakken even comfortabel als op de eerste dag.

Met het TwinComfort-
systeem ontlast u uw rug 
de hele dag

COMFORTABEL ZITTEN DOOR  
DUBBELE SCHUIMTECHNIEK

lucht doorlatend vormschuim
10 mm comfortfleece

ONTSPANNEN 
EN FIT IN HET  
BUREAU:
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We zitten graag en veel: aan de PC, in meetings, 
in de auto of voor de televisie. Gemiddeld twaalf 
uur per dag. Dat is te veel! Onze rug heeft bewe-
ging nodig om gezond en fit te blijven! Bekende 
orthopedisten en fysiotherapeuten bevelen een 
rechte zithouding aan, die genoeg ruimte laat voor 
beweging. 
TERGON-bureaustoelen ondersteunen beide: 
de rechte houding en het dynamisch zitten. De 
spieren van schouders, nek en rug worden losser 
en pijnlijke spanningen worden voorkomen. De 
beweging van de ruggengraat versterkt de spieren 
en houdt de tussenwervelschijven soepel en be-
weeglijk. De ergonomische TERGON-bureaustoel 
voorkomt doeltreffend hernia´s en zorgt voor 
welzijn en comfort op de werkplek.

DYNAMIEK &  
BEWEGING
TERGON traint uw rug  
terwijl u werkt

Ergoprotection ondersteunt beweging ook 
tijdens het zitten. Geen „uitkleedeffect“, 
daar het draaipunt naar voor verplaatst is.

Beweging brengt vloeistof in de tussen-
wervelschijf en activeert het zenuwstel-
sel.

Verhoogde, met voedings- en vloeistoffen 
gevulde tussenwervelschijf dankzij  
ergoprotection.
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BASIC
Het TERGON  
Basic-programma: 
Stevig en praktisch

Wie veel werkt, moet gezond zitten. De serie T2 is 
precies wat u nodig hebt. Bureauwerkzaamheden, 
invoeractiviteiten aan de computer of parttime-
werkplaatsen: de T2 slaat altijd een goed figuur. 
Anatomisch goed gevormde kussens houden uw 
lichaam zoals het moet. Wij bevelen de T2 met 
onze beweginsmodule ergoprotection aan. Met 
deze mechaniek kunt u de zithoek individueel 
instellen. U bereikt hiermee indien gewenst zelfs 
de specifieke zitbuiging van speciale tussenwer-
velschijfkussens. Natuurlijk leveren we de T2 ook 
met het op de markt gebruikelijke permanente 
contact of de synchrone mechaniek. De T2 is de 
praktische en ergonomische oplossing voor de 
verschillende eisen in de huidige bureauwereld. 
Doe iets voor de ruggengraat van uw firma. Begin 
vandaag!

SERIE T2.1
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Model T2 met gemiddeld  
z itvlak en middelhoge 
 rugleuning.  
TwinComfort in  
de zitting geïntegreerd.

BASIC

T2.1 MM
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T2.1 LM
Model T2 met gemiddeld  
zitvlak en hoge rugleuning. 
TwinComfort in het zitvlak 
geïntegreerd.
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TwinComfort
System

TwinComfort
System

ExtraComfort

Comfort-Design

Comfort

Het TERGON  
Comfort-programma:  
Gezond en comfortabel

T4.1 MM T4.1 LLT4.1 LM

T4.0 MM T4.0 LM T4.0 LL

De waarde van een firma zijn haar medewerkers.  
Dat weten goede ondernemers. Daarom stellen 
zij hun medewerkers middelen ter beschikking, 
waarmee zij hun klasse kunnen tonen. Want enkel 
wie fit en gezond is, presteert buitengewoon. De 
T4 biedt u op maat gemaakte ergonomie en het 
hoogste zitcomfort.
Bovendien standaard in elke T4: TwinComfort.  
De speciaal door TERGON ontwikkelde dubbele 
kussentechniek verbindt voelbaar comfort met 
uitstekende zitergonomie.

COMFORT

SERIE T4.0

SERIE T4.1
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T4.0 LM
Model T4.0 met gemiddeld  
zitvlak en hoge rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en 
 rugleuning geïntegreerd.

TwinComfort
System

COMFORT
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T4.0 MM
Model T4.0 met gemiddeld  
zitvlak en middelhoge 
 rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en 
 rugleuning geïntegreerd.

T4.0 LL
Model T4.0 met groot zitvlak  
en hoge rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en 
 rugleuning geïntegreerd.

TwinComfort
System

TwinComfort
System
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COMFORT

TwinComfort
System ExtraComfort

Model T4.1 met gemiddeld 
zitvlak en hoge rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en  
rugleuning geïntegreerd. 
Met ExtraComfort gasveer.

T4.1 LM
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T4.1 MM

ExtraComfort
TwinComfort
System

T4.1 LL
Model T4.1 met groot zitvlak  
en hoge rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en  
rugleuning geïntegreerd. 
Met ExtraComfort gasveer.

Model T4.1 met gemiddeld  
zitvlak en middelhoge rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en  
rugleuning geïntegreerd.  
Met ExtraComfort gasveer.

TwinComfort
System ExtraComfort
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TwinComfort
System

TwinComfort
System

ExtraComfort

Comfort-Design

Comfort

MESH

T4.1 RM T4.1 RL 

T4.0 RM T4.0 RL 

SERIE T4.0

Het TERGON
Mesh-programma:
licht en luchtdoorlatend

Of het nu in een open of individueel kantoor is: 
Als het gaat om de ondersteuning van geconcen-
treerde werkprocessen, richt “Mesh” zich volledig 
op de mensen. De flexibele netrugstoel richt zich 
op de individuele behoeften en wensen van zijn 
gebruiker. De “Mesh”-stoel belichaamt technische 
transparantie en lichtheid: het innovatieve gaas, 
aangebracht op een slank frame, is doorschijnend 
en open. De rugleuning van mesh laat lucht circu-
leren en biedt zo langdurig, aangenaam zitcom-
fort, zelfs bij hoge temperaturen.

SERIE T4.1
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MESH

T4.0 RL

T4.0 RM

Model T4.0 met groot  
zitvlak en luchtdoorlatende 
netrugleuning.  
TwinComfort in zitvlak  
geïntegreerd.

Model T4.0 met gemiddeld 
zitvlak en luchtdoorlatende 
netrugleuning.
TwinComfort in zitvlak 
geïntegreerd.

TwinComfort
System

TwinComfort
System
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T4.1 RM
Model T4.1 met gemiddeld  
zitvlak en luchtdoorlatende  
netrugleuning.  
TwinComfort in zitvlak 
geïntegreerd.  
Met ExtraComfort gasveer.

T4.1 RL
Model T4.1 met groot  
zitvlak en luchtdoorlatende 
netrugleuning.
TwinComfort in zitvlak  
geïntegreerd.  
Met ExtraComfort gasveer.

ExtraComfort
TwinComfort
System

TwinComfort
System ExtraComfort
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ExtraComfort

ExtraComfort

TwinComfort
System

TwinComfort
System

MANAGEMENT
Het TERGON
Management-programma:
Ergonomisch en elegant

Geef uw kantoor een heel persoonlijk tintje
met het management-programma van TERGON.
De T6 is een elegante en comfortabele oplossing 
die niet alleen visuele accenten zet, maar ook iets 
voor je conditie en je rug doet.
Of neem plaats op een TERGON-Ergochair in leer. 
Fijn generfd rundleder, zorgvuldig geselecteerd, 
meesterlijk bewerkt en met de hand genaaid:
Precies het snufje luxe dat het leven zo aangenaam 
maakt - en dat u verdiend hebt.
Het management-programma versterkt uw rug en 
zorgt ervoor dat zelfs een 60-urige werkweek niet 
op uw gezicht te zien is.

T4.0 LL DELUXE T6.0 XL DELUXET4.1 LL DELUXE

SERIE T6.0

SERIE LEDER

T6.0 LL T6.0 XL
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MANAGEMENT

Model T6.0 met groot  
zitvlak en hoge rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en  
rugleuning geïntegreerd. 
Met ExtraComfort gasveer  
en aluminium voetkruis.

T6.0 LL

ExtraComfort
TwinComfort
System
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ExtraComfort
TwinComfort
System

T6.0 XL
Model T6.0 met groot zitvlak  
en extra hoge rugleuning. 
TwinComfort in zitvlak en  
rugleuning geïntegreerd. 
Met ExtraComfort gasveer  
en aluminium voetkruis.
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T4.1 LL
Model T4.1 met groot  
zitvlak en hoge rugleuning  
in hoogwaardig DeLuxe leer 
met hoofdsteun. 
TwinComfort in zitvlak en 
rugleuning geïntegreerd. 
Met ExtraComfort gasveer  
en aluminium voetkruis.

MANAGEMENT

ExtraComfort
TwinComfort
System
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ExtraComfort
TwinComfort
System

T4.0 LL
Model T4.0 met groot  
zitvlak en hoge rugleuning  
in hoogwaardig DeLuxe leer 
met hoofdsteun. 
TwinComfort in zitvlak en  
rugleuning geïntegreerd. 
Met ExtraComfort gasveer  
en aluminium voetkruis.

T6.0 XL
Model T6.0 met groot zitvlak 
en extra hoge rugleuning in 
hoogwaardig DeLuxe leer. 
TwinComfort in zitvlak en  
rugleuning geïntegreerd. 
Met ExtraComfort gasveer  
en aluminium voetkruis.

ExtraComfort
TwinComfort
System
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VISITOR
Het TERGON 
 Visitor-programma: 
Uitnodigend en 
 aangenaam

Of het nu in een meeting of seminarie is, op 
een congres of conferentie: als uw gasten op 
TERGON- bureaustoelen plaats nemen, zullen ze 
zich meteen helemaal goed voelen en ook na 
vele uren nog geconcentreerd en met een helder 
hoofd aandachtig blijven. Want in ergonomie, zit-
comfort en elegantie zijn onze bezoekers stoelen 
onovertroffen. Voor elke onderneming is de TER-
GON Visitor een perfect visitekaartje, waarvoor 
men steeds graag terugkomt. Maar opgelet! Het 
zou kunnen dat uw gasten nog veel langer blijven 
zitten dan de meeting duurt...

SERIE T3.0
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T3.0 FS

VISITOR

Stapelbare conferentiestoel 
met hoog zitcomfort. 
 Standaarduitvoering met 
 verchroomd sledeframe, 
 armleuningen en stiknaad.
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T3.0 VZ

T3.0 V4

Modulaire  bezoekersstoel met  
sledeframe, stapelbaar.  
Optioneel:  verchroomd  
onderstel, met armleuningen  
en stiknaad.

Modulaire  bezoekersstoel met  
vierpootonderstel, stapelbaar.  
Optioneel: verchroomd 
 onderstel, met armleuningen  
en stiknaad.
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TECHNICUS
Het TERGON 
 Technicus-programma 
Functioneel en stabiel

T1.0 ROL T1.4T1.2

Of het nu bij een technische analyse is, op een 
elektronische high-tech-werkplaats, in het groot-
warenhuis aan de kassa of in de operatiezaal: 
iedereen heeft recht op een gezonde rug, en zeker 
in bijzondere arbeidsomstandigheden! 
TERGON zet daarbij een volledig nieuwe lijn 
op inzake ergonomie op de arbeidsplaats. Ons 
anatomisch vormschuim en de medisch correcte 
lumbale steun ontlasten de wervelkolom en de 
rugspieren. De individuele instelling van de zitbui-
ging en de proactieve weerstand van de rugleu-
ning zorgen ervoor dat u loodrecht zit. 
Bovendien biedt TERGON door het individueel 
advies ter plaatse de juiste technische gasveer, 
rollen die bij geringe belasting blokkeren en veilig 
stoppen of de gewenste ontlastende voetring.

SERIE T1

T1.0 SAT
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T6.0 Overzicht

T6.0 LL

T6.0 XL
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TECHNICUS

T1.0 SAT

T1.0 ROL

Zadelstoel met individueel 
 instelbare zithoek en  
aluminium voetkruis.  
Naar keuze met verschillende 
gasveren voor verschillende 
zithoogtes.

Draaikruk met  
aluminium voetkruis.  
Naar keuze met verschillende 
gasveren voor verschillende 
zithoogtes.
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T1.4

T1.2
Technicusstoel met  
middelhoog zitvlak en  
middelhoge rugleuning.  
Optioneel uitgerust met  
ESD-geleidbaar, verchroomde 
voetring, aluminium voetkruis 
en diverse gasveren voor  
verschillende zithoogtes.

Technicusstoel met  
middelhoog zitvlak en  
middelhoge rugleuning.  
Optioneel uitgerust met  
verchroomde voetring,  
aluminium voetkruis,  
viltglijders en diverse gasveren 
voor verschillende zithoogtes.  
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7 cm

-10°

+4°
90°

120°

UITRUSTING
Voor iedere vereiste
de passende oplossing

BODYMOVE SYNCHRON

BEWEGINGSMODULE

  Traploze instelling van de rugleuning,  
in elke positie vastzetbaar.  
Openingshoek van de rug: 90° tot 120°.
    Weerstandsregeling van de rugleuning  
van 45 tot 135 kg. 

  Intelligent detail: dankzij het draaipunt  
bij het achteroverleunen geen wrijving 
tussen rug en leuning.
  Voor kort zittend werk.

  Gekoppelde (synchrone) instelling van 
rug- en zitbuiging (rug van 90° tot 
120°, zit van -3° tot +7°).

  Automatische instelling van de  
juiste zit- en rugbuiging bij het  
veranderen van de zitpositie.

   Instelbare rugweerstanddruk  
(45 tot 135 kg).

  Voor dynamisch zitten. 

Typisch TERGON: met de bewegingsmodule Ergoprotection bereikt u de 
open zithoek, die de druk op de spijsverterings- en ademhalingsorga-
nen ontspant en de tussenwervelschijven ontlast. Stel leuning en zitvlak 
onafhankelijk van elkaar in. Wissel vaak tussen rechte en teruggeleunde 
houding. De weerstand (45 tot 135 kg) van de leuning kunt u afstemmen 
op uw lichaamsgewicht en zo „vrij zwevend“ de zithouding veranderen. Zo 
blijven de tussenwervelschijven soepel. Deze bewegingsmodule is uitste-
kend geschikt voor werken aan het beeldscherm.

HOOGTEVERSTELLING
RUGLEUNING

ERGOPROTECTION
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6 cm

10 cm10 cm

6 cm

+/- 30°

6 cm 8 cm

10 cm 10 cm

2 cm

360°

90°

6,5 cm

15 cm

360°

2D 3D 4D 5D XD

180°
+ 30° 
- 60°

45°

360°

OPTIES

HOOFDSTEUN EN KLEERHANGER VOOR MESHHOOFDSTEUN 
VOOR T4 / T6.0 XL

KLEERHANGER VOOR T4

Regelbare 
lumbale steun

SCHUKRA MECHANIEK VOOR T4INSTELLING VAN 
DE ZITDIEPTE

Leer Leer  
DeLuxe

ARMLEUNINGEN
IN DE HOOGTE VERSTELBAAR

FOX SAMBA FLAMENCO BOLERO 
Zwart/
Alu

Zwart/
Alu

Zwart/
Alu

STUITBEEN ZITTING 
VOOR T40 LM

ROCK’N’ROLL
Zwart Alu
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46 cm

49 cm

49 cm

52 cm

54 cm

60 cm

VOETKRUISEN

Ø 68 cm 
Standaard voor
T1.2 / T2 / T4

Ø 71 cm
3 cm lagere zitpositie,
gasveer zwart

Ø 68 cm  
Alu gepolijst,
gasveer verchroomd,
Standaard voor T1.4 / T6 en 
lerenstoelen

Ø 61 cm  
Alu gepolijst,
gasveer verchroomd

Ø 68cm
Alu gepolijst-zwart,
3 cm lagere zitpositie,
gasveer verchroomd

Ø 53 cm  
Alu gepolijst,  
gasveer verchroomd,
Standaard voor T1.0

MINI 

BASSO

ZETA

GAMMA

DELTA

TRIO

T1.2 / T1.4 / T2.0 MM / 
 T2.0 LM /T4.0 MM / T4.0 
LM / T4.1 MM / T4.1 LM / 
T4.0 RM / T4.1 RM

T4.0 LL / T4.1 LL / 
T6.0 LL / T6.0 XL / 
T4.0 RL / T4.1 RL

T4 / T6
NORMAAL GROOT XXL

WIELEN

HOOGTE GASVEER 

HARDE 
BODEM KLEIN
Ø 50 mm

HARDE BODEM 
GROOT
Ø 60 mm

GLIJDER
TAPIJT
H 56 mm

GLIJDER
HARDE BODEM
H 56 mm

TAPIJT 
GROOT
Ø 60 mm

Ø 50 cm

Ø 45 cm
KLEIN

GROOT

PLATINUM 
GROOT
Ø 60 mm

STOPPER 
KLEIN
Ø 50 mm

ESD 
KLEIN
Ø 50 mm

Standaard  
Zithoogte zonder
Zitdiepte  
instelbaarheid:
42-54cm

Kleine wielen en Glijder voor T1.0 – Grote wielen, Stopper en Glijder voor T1.2 / T1.4 / T2 / T4 / T6

*  met extra vering. 
Standaard bij T4.1, T6.0 en alle lerenstoelen

Hoge gasveer Hefbereik
L 53 - 70 cm 17 cm
XL 62 - 82 cm 20 cm
XXL 65 - 88 cm 23 cm
Telescoop 48 - 68 cm 20 cm
Comfort* 42 - 54 cm 12 cm

VOETRING ESD-CONDUCTIVITEIT

Elektrisch geleidende 
stof en wielen

GROOT ZITVLAK
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TERGON bureaustoel fabrikant GmbH
Les Grands-Champs 60
CH-1483 Montet (Broye)

Telefoon 0041 (0)26 665 00 45
Telefax 0041 (0)26 665 00 75

welcome@tergon.ch
www.tergon.com
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TERGON stichting:
De TERGON-stichting werd in juli 2011 door de vennoten van de TERGON bureaustoelenfabrikant 
GmbH gesticht en beoogt de bevordering van respect, dialoog, solidariteit en verstandhouding onder 
mensen van verschillende generaties, godsdiensten, rassen en culturen wereldwijd. Ze ondersteunt 
projecten van algemeen nut binnen en buiten Zwitserland, en biedt hulp bij grote nood en catastrofen. 
De stichting houdt zich financieel in stand door giften en participaties.

TERGON bureaustoel fabrikant GmbH
Les Grands-Champs 60
CH-1483 Montet (Broye)

Telefoon 0041 (0)26 665 00 45
Telefax 0041 (0)26 665 00 75

welcome@tergon.ch
www.tergon.com

HET TERGON SERVICE-CENTER IN UW  
REGIO VINDT U OP: WWW.TERGON.CH


