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Be Proud is mooi

Flexibele
blikvanger
In een open ruimte is alles zichtbaar. Een zorgvuldig 
vormgegeven werkplek komt optimaal tot z’n recht 
als alle elementen op elkaar zijn afgestemd. 
Be Proud past zich moeiteloos aan in ieder interieur.
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Be Proud is er voor iedereen

De ultieme 
projectstoel
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Of het nou om een 19-jarige ‘kan niet stilzitten’ 
stagiair, een 32-jarige ‘goed voor m’n conditie’ 
urban professional of 57-jarige ‘denk aan je 
rug’ senior gaat, Be Proud is je vriend. 
Betaalbaar, dynamisch en mooi.
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Een actieve, dynamische zithouding werkt prettig en 
is belangrijk om klachten te voorkomen. 
Be Proud is eenvoudig instelbaar en geeft steun in 
iedere zithouding.
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Be Proud werkt mee

De juiste
instelling
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Be Proud is flexibel

Altijd een goede
zithouding
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Met Be Proud heb je veel mogelijkheden om je 
zithouding naar wens in te stellen. Zo zit je altijd 
goed, wat je ook doet.

We hebben een filmpje gemaakt om uit te leggen 
hoe dat werkt. Scan de qr-code om dat filmpje te 
bekijken of ga naar www.betastoelen.nl.
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Door en door getest Actief en dynamisch

Made in Holland

De kracht van
onze stoelen 

Betaalbaar Duurzaam
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Be Proud 100

Be Proud 200

Be Proud 300

Basisuitvoering:
Zithoogte 40-53 cm

Standaard 10 cm zitdiepte verstelling
Volledig verstelbaar

Keuze uit 4 soorten armleggers
Keuze uit zwart kunststof of aluminium gepolijste kruisvoet

Keuze uit netweave rug of rug voorzien van stoffen opdek
Zwart frame

Basisuitvoering:
Zithoogte 41-55 cm

Standaard 10 cm zitdiepte verstelling
Volledig verstelbaar

Keuze uit 2 soorten armleggers
Mechaniek voorzien van pictogrammen

Keuze uit zwart kunststof of aluminium gepolijste kruisvoet
Keuze uit netweave rug of rug voorzien van stoffen opdek

Zwart frame

Basisuitvoering:
Zithoogte 41-55 cm

Standaard 10 cm zitdiepte verstelling
Volledig verstelbaar

Standaard aluminium gepolijste 4D armleggers
Mechaniek voorzien van pictogrammen

Standaard aluminium gepolijste kruisvoet
Keuze uit netweave rug of rug voorzien van stoffen opdek

Offwhite frame
Offwhite wielen geschikt voor harde en zachte vloeren

Drie stoelen om ‘Proud’ op te zijn

100, 200 & 300
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Standaard

Standaard uitgevoerd met 
wielen voor vloerbedekking

30ZW (2-D)

051M

Wielen voor harde 
vloeren (061M)

32ZW (4-D)
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Stel zelf je stoel samen

Volop keuze

022M

Multifunctioneel wiel voor 
zowel harde als zachte vloeren

01ZW (4-D)
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Kruisvoeten

Wielen

Armleggers

09ZW (4-D) 10WT (4-D)

Overig

Instelbare lendesteun
met luchtpompje i.c.m. 

gebreide zwarte netweave

Accent
stoffering

Neksteun mogelijk in netweave (087M) of gestoffeerd (088M) t.b.v. Be Proud 100-200

Neksteun

Standaard met 
3D Runner netweave

Keuze uit beklede netweave rug 
single sided of double sided

Rug
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