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Pure
The name says it all: the “Pure” lounge chair line stands for pure elegance, the  
best seating comfort and quality. Its fine lines inspired by Bauhaus, high-quality 
materials and best sitting comfort make Pure the optimal choice for many 
applications: Sophisticated meeting rooms, prestigious conference rooms, 
open spaces and quiet lounges. Enjoy the moment, put your feet up on the 
upholstered stool, and the mystery novel and drink are waiting on the lounge 
table …

De naam zegt het al: de “Pure” lounge chair staat voor pure elegantie, het beste 
zitcomfort en kwaliteit. Zijn fijne lijnen, die geïnspireerd zijn op Bauhaus, hoog-
waardige materialen en het beste zitcomfort maken van de Pure de ideale  
keuze voor vele toepassingen: Luxueuze vergaderzalen, representatieve con-
ferentiezalen en gezellige lounges. De beste manier om van het moment in 
een Pure te genieten is met de voeten omhoog op de gestoffeerde hocker. Een 
de spannende roman en een lekker drankje liggen voor u te wachten op de 
salontafel …





High backrest
Hoge rugleuning

Medium height backrest
Lage rugleuning

Upholstered armrests
Armleuning met stoffering

Lounge table
Lage tafel

Lounge stool
Hocker

Pure is height-adjustable with the help of its 
chrome-plated gas spring. It is also available 
with a comfort rocker mechanism, raised 
backrest and chrome armrests. A five-arm 
polished base made of robust die-cast 
aluminium with castors is also available.

De Pure is uitgevoerd met een verchroomde in 
hoogte verstelbare gasveer en tevens verkrijg-
baar met een kiepmechaniek, hoge rugleuning 
en verchroomde armleuningen. Ook is deze 
met een gepolijst aluminium vijftenige kruis-
voet op wielen verkrijgbaar.

Pure elegance
Pure elegantie



Also available with 5-star base and castors
Ook met wielen mogelijk

     ↗
Find more office seating 
in SPACES catalogue
Office Soft Seating vindt u in 
onze SPACES brochure
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