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F2
Design: Ralf Umland

With its simple and elegant design, F2 blends in and does not impose itself, 
providing comfort in meeting rooms, reception areas and waiting zones. Designer 
Ralf Umland has perfectly harmonised an appealing design with contemporary 
ergonomic features. Together with the F1 work chair family, to which it perfectly 
matches, F2 is recommended for holistic furnishing concepts. F2 follows a 
sustainable concept and is constructed using components that 100 % sourced 
from local German suppliers.

Met zijn eenvoudige en elegante design gaat de F2 op in de ruimte, dringt zich 
niet op en biedt comfort in de vergaderzaal, ontvangstruimte of in de wacht-
ruimte. Designer Ralf Umland weet als geen ander hoe hij een aansprekend ont-
werp kan harmoniseren met de hedendaagse ergonomische aspecten. Samen 
met onze bureaustoelcollectie F1, waar hij perfect op aansluit, wordt F2 aanbe-
volen voor allesomvattende inrichtingsconcepten. F2 volgt een duurzaam con-
cept en bestaat voor 100% uit onderdelen die wij via korte routes betrekken van 
Duitse leveranciers.





Upholstered or mesh back
Gestoffeerde of netweave rugleuning 

Medium or high back
Hoge of lage rugleuning 

with or without arms
Met of zonder armleuningen 

Cantilever or four-leg frame
Slede of vierpoots model

With its variety of options F2 leaves nothing 
to be desired. Mesh or upholstered backrest, 
sturdy four-leg or comfortable cantilever 
chair, with comfortable fibreglass reinforced 
polyamide arms or space saving without — F2 
can be equipped for all eventualities. The 
upholstered backrest is available in two 
different heights, and the frame — black as 
standard — can also be supplied in a high-
quality chrome or silver painted finish.

Met zijn verscheidenheid aan varianten laat F2 
niets te wensen over. Rugleuning netweave of 
gestoffeerd, een stevige vierpoot of comfor-
tabel sledemodel, met comfortabele armleu-
ningen van glasvezelversterkt polyamide, of 
ruimtebesparend zonder armleuningen. De F2 
kan voor vele gelegenheden uitgerust worden. 
Zowel de gestoffeerde als de netweave rug-
leuning zijn verkrijgbaar in twee verschillende 
hoogtes, het frame standaard zwart, kan ook 
worden geleverd worden in een hoogwaardig 
chroom- of zilvermetallic afwerking.

The chair that always fits
De stoel voor elke gelegenheid



     ↗
Find matching working 
chair F1 in our TASK 
catalogue
De F1 bureaustoel vind u in 
de TASK brochure
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