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Wanneer u bij de gekwalifi ceerde vakhandel navraagt welke producent expert is 

op het gebied van gezond zitten, krijgt u de naam MOIZI te horen. Dat heeft een 

goede reden:

Sinds 1994 vervaardigen wij zitmeubelen die uw ge-

zondheid ondersteunen. Geïnspireerd door de man 

van het eerste uur, ontwerper Peter MOIZI, hebben 

wij ons op het thema ‘zitten in beweging’ geconcen-

treerd. Op dit gebied hebben we een grote expertise 

ontwikkeld. Sindsdien komt het er bij onze innovatieve 

ontwikkelingen op aan, beweging en dynamiek in het 

anders zo starre en bewegingsarme zitten te brengen.

Onze ontwerpers zorgen voor de symbiose van uitmuntende ergonomie en 

modern, aantrekkelijk design. MOIZI zitmeubelen kunt u in bijna alle toepassings-

gebieden van het dagelijks leven gebruiken. 

Wij plannen, ontwerpen en produceren in Brakel in het Westfaalse Wezerberg-

land volgens de hoogste kwaliteitsstandaards. We verwerken beukenvormhout 

uit duurzame bosbouw uit onze eigen directe omgeving. Ook bij kussenschuim, 

stoffen en leder letten wij nadrukkelijk op de hoogste milieuvriendelijkheid. 

Het is onze fi losofi e zitmeubelen zodanig vorm te geven dat ze zitten in beweging

op gezonde en aangename wijze mogelijk maken. Daarvoor maken wij gebruik van 

al onze ervaring en vakmanschap. MOIZI zitmeubelen zijn door een groot aantal

subtiele lichaamsbewegingen bestuurbaar en ondersteunen op die manier dankzij 

hun fl exibiliteit de natuurlijke zitbewegingen.

Het resultaat: een ongeloofl ijk ontspannend zitgevoel en volop welbehagen. U wilt 

nooit meer op een andere manier zitten.

Blijf gezond door beweging! Als dat het geval is, hebben wij ons werk goed 

gedaan. 

Onze passie betreft gezond zitten 
in al z‘n facetten.

Peter 
Moizi
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Stilzitten?
Beweging is natuurlijk!

Eigenlijk weet uw lichaam zelf wel wat goed voor u is. 

Onze kinderen doen ons dat elke dag opnieuw voor. 

Helaas brengen wij ze vaak verkeerd zitgedrag bij door ze 

te zegen stil te zitten en niet te wippen. Terwijl wij nau-

welijks iets beters voor onze rug kunnen doen dan juist 

tijdens het zitten in beweging te blijven. 

Actief en dynamisch zitten bevordert door een veel-

vuldige wisseling van zitpositie de mobilisering van het 

houdings- en bewegingsapparaat. Daarbij zijn de kleinste

microbewegingen bij de lichaamshouding al van be-

lang, zoals gewichtsverplaatsingen, spierinspanningen 

en ademhaling. De afwisseling tussen in- en ontspanning 

traint het spierstelsel van de rug en stimuleert de door-

bloeding. Door de voortdurende beweging worden de tus-

senwervelschijven van de nodige voeding voorzien. De 

ademhaling wordt dieper. U bent ontspannen en u kunt 

zich beduidend langer concentreren. 

Gezond zitten is zitten in beweging:
de MOIZI beweging

Ons lichaam is niet gemaakt om te zitten. 

De natuur heeft het voor een leven in beweging 

voorzien. Wij brengen maar liefst 85 % van onze 

wakkere tijd zittend door! Het resultaat kennen 

we allemaal: rugklachten behoren tot de meest 

voorkomende ziektesymptomen. 

Wij kunnen het niet werkelijk vermijden dat we 

tijdens de studie, bij het uitoefenen van een be-

roep en ook in onze vrije tijd veel zitten. Maar 

de manier waarop we zitten, kunnen we wel 

veranderen.

Wij zeggen u, hoe!

Actieve zitpositie

•  Drukontlasting van de 
wervelkolom en van de 
inwendige organen

• Betere ademhaling
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Vooruit en achteruit
– blijf in beweging.

Juist als u veel aan een bureau werkt, is regelmatige verandering van zitpositie

 aan te raden. Onze stoelen helpen u daarbij.

In de actieve zitpositie helt de zitting licht naar voren. Daardoor komt uw 

bovenlichaam automatisch overeind en kantelt het bekken iets naar voren. 

Zo ontstaat er een open zithoek tussen bovenlichaam en dijbenen. Dat 

leidt tot een drukontlasting van de wervelkolom en de inwendige orga-

nen en op die manier ook tot een gemakkelijkere ademhaling.

Bij de overgang naar de passieve zitpositie leunt u ontspannen ach-

terover. Uw MOIZI-stoel heeft een ergonomisch gevormde rugleuning 

met een geïntegreerde lendensteun die de natuurlijke S-vorm van 

de wervelkolom ondersteunt.

De S-vorm van de wervelkolom ontwikkelt zich trouwens onge-

veer vanaf het 12e levensjaar. Bij kinderen onder 12 jaar mag 

daarom geen lendensteun gebruikt worden. Onze kinder- en 

jeugdstoelen hebben dan ook een rechte leuning.

Passieve zitpositie

• Ontspannen achteroverleunen

•  Ondersteuning van de wervelkolom
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MOIZI 6,7+17 
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 MOIZI 7
Zithoogte van 
45 tot 55,5 cm

 MOIZI 6 
Zithoogte van 
39 tot 49 cm

 MOIZI 17
Meegroeiende 
schrijftafel

 MOIZI 10
De rolcontainer zorgt voor 

een opgeruimd gevoelFuncties

Wippen is bij de stoel MOIZI 6 toegestaan! 

Dat is leuk, zorgt met een verticale wervel-

kolom voor een ergonomisch juiste zithou-

ding en traint meteen ook het spierstelsel. 

De sledevorm maakt zachte schommel-

bewegingen mogeli jk en ingebouwde

buffers laten ook aangename zijwaartse 

bewegingen toe. Een dempingssysteem 

ontziet de wervelkolom bij het gaan zitten. 

Zitdiepte, zithoogte en de rugleuning zijn 

meervoudig verstelbaar.

De schrijftafel MOIZI 17 past zich met zijn 

gemakkelijk toepasbare hoogteverstelling 

van 53–83 cm aan elke situatie aan. De nei-

ging van het schrijfblad kan gewijzigd worden. 

De neerlaatbare antisliplijsten zorgen er bij 

een schuin geplaatst blad voor dat er niets 

van de tafel glijdt. Extra aanzetbladen creëren

ruimte en met een bijkomende module ver-

andert de kinderschrijftafel in een werkplek 

met pc.  

Deze schrijftafel en stoel begeleiden uw 

kind lange tijd als lievelingsmeubels want ze 

groeien probleemloos mee.

Mijn plekje!

Kinder- en 
jeugdmeubelen
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 MOIZI 4

9

Net zo actief en dynamisch als z’n bezitter: 

de sledestoel MOIZI 4. Daar zit echte vrij-

heid in. De sleden zijn een beveiliging tegen

kantelen en de Armleuningen zijn ver naar 

achteren geplaatst. Daardoor ontstaat veel 

bewegingsvrijheid – zowel bij een uitge-

breid telefoongesprek als bij het praten met

handen en voeten. De ritmische schommel-

beweging zorgt voor een permanente in- en 

ontspanning van de rugspieren. Dat traint 

en ontlast de wervelkolom. Een ingebouwde

lendensteun biedt extra ondersteuning. 

Wat nou stijve spieren? Lekker ontspannen

blijven is het parool!

Met jeugdige groeifasen gaat de MOIZI 4 

natuurlijk ook mee. Zitting en rugleuning 

zijn gescheiden van elkaar meervoudig in de 

hoogte verstelbaar.

Blijf ontspannen

 MOIZI 4
In de hoogte 
verstelbare zitting 
en rug 

Bewegings- en 
Eetkamerstoelen

Functies  



 MOIZI 11 | 12 | 19

MOIZI 11
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Quincy heeft mooie vlekken en kan gewoon 

niet stilzitten. Hij beweegt naar voren, zit 

rechtop, draait naar links of naar rechts, ligt 

ontspannen op z’n rug of rekt en strekt zich 

uit.

Zijn vrouwtje heeft grandioos speelgoed en 

doet precies hetzelfde. Geen wonder dat ze 

elkaar blindelings begrijpen en ongeloofl ijk 

fi t en vitaal zijn. 

Afhankelijk van de zitpositie verlangt het 

lichaam verschillende belasting en ontspan-

ning. De MOIZI 11 bevordert deze gezonde 

afwisseling tussen in- en ontspanning die 

de rug ontlast en stijve spieren voorkomt. 

De typische beweging van de zit- en rug-

eenheid evenals de diverse hoogteinstellin-

gen kunnen individueel – afhankelijk van de 

grootte en het gewicht van de gebruiker – 

ingesteld worden.

Dat houdt u in beweging. En houdt u gezond. 

  

Deze twee begrijpen elkaar  

Bewegings- en 
Eetkamerstoelen

 MOIZI 11
Standaardversie 
met armleuningen 

 MOIZI 19
Model voor eet- en 
vergadertafels

 MOIZI 12
Model met rolwieltjes  

Functies
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 MOIZI 22 | 23 | 24 

MOIZI 23+24 
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Optimale zitcultuur

Uitgebreid tafelen of eindeloze vergaderin-

gen: op deze tijdloos mooie, zwevende stoel 

blijft u graag lang zitten. En u zit niet lang

alleen. De MOIZI 24 is een perfecte partner 

voor moderne eet- en vergadertafels. Subtiele

lichaamsbewegingen zorgen voor zachte 

overgangen naar uiteenlopende zitposities. 

De dieptevering van de zitting zorgt ervoor 

dat u heerlijk zacht gaat zitten. De lichte 

zijwaartse beweeglijkheid van de zitting 

zorgt voor nog meer weldadig comfort. 

De afgeronde voorzijde van de poten onder-

steunt de overgang van een actieve, naar 

voren leunende houding naar een ontspan-

nen, naar achter meeverende zithouding.

Een unieke symbiose van elegant design, 

ergonomisch nut en maximaal comfort. 

Bewegings- en 
Eetkamerstoelen

 MOIZI 24 
Zwevende stoel met 
metalen onderstel

 MOIZI 23 
Zwevende 
stoel met 
houten onderstel

 MOIZI 22
Volledig gestoffeerde stoel 
met hoge leuning en 
houten onderstel

 MOIZI 24 
Volledig gestoffeerde 
stoel met metalen 
onderstel

Functies  



 MOIZI 29 

MOIZI 29 
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Wij weten niet welke mode uw voorkeur 

heeft. Toch zorgen wij ervoor dat u er niet 

alleen goed uitziet, maar ook dat u zich bij 

lange vergaderingen goed en fris voelt.

Met de conferentiestoel MOIZI 29 lukt dat 

zonder probleem. Want de schommel-

beweging van zitting en leuningen bevordert 

de concentratie en houdt het prestatiever-

mogen op peil. Daardoor blijft de aandacht 

tijdens intensieve discussies en gesprekken 

langer scherp dan bij het zitten op traditio-

nele stoelen.

Mooi is ook dat u daarbij de keuze heeft tus-

sen tal van designvariaties. Het stoelframe 

en de armleuningen zijn verkrijgbaar met 

poedercoating en in glanzend chroom. De 

keuze uit leder, stoffen en kleuren laat even-

min wensen onvervuld.

Mooi en goed

 MOIZI 29 b
Veelzijdige 
conferentiestoel, 
stapelbaar 

Bewegings- en 
Eetkamerstoelen

Functies
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 MOIZI 40 

MOIZI 40 
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Het fi jnste plekje in huis

Dit is de plek waar het hele gezin het liefst 

bij elkaar zit: in de prachtige eetkamer met 

elegante Moizi 40 stoelen. Hier brengt ieder-

een graag veel tijd door. Daarom is het maar 

goed dat je op deze stoelen comfortabel en 

beweeglijk kunt zitten. De Moizi 40 laat per-

fect uitgebalanceerde zitbewegingen toe.

Het unieke zitgevoel ontstaat door een ge-

patenteerde techniek, die Moizi speciaal 

heeft ontwikkeld. De zitschalen lijken daar-

bij te zweven boven de mooi gebogen po-

ten. Moizi 40 is in drie hoogtes verkrijgbaar. 

Zo vindt iedereen de stoel die past bij zijn 

lichaamslengte.

Een moderne stoel die uitstekend in vele eet- 

en woonkamerinterieurs past. Dankzij een 

keuze uit bekledingen van leer en textiel in 

levendige kleurvariaties gecombineerd met 

luxe houtsoorten kan men elegante en indi-

viduele combinaties samenstellen. 

De perfecte stoel voor het favoriete plekje 

met uw favoriete mensen.

Bewegings- en 
Eetkamerstoelen

 MOIZI 40
Volledig bekleed

 MOIZI 40 
Met beklede zitting

Functies  

 MOIZI 40 
Met Armleuningen 
en beklede zitting

 MOIZI 40
Volledig bekleed met Armleuningen

RZ_Katalog2013_0107_IFRalleSprachen.indd   17RZ_Katalog2013_0107_IFRalleSprachen.indd   17 15.03.13   17:0615.03.13   17:06
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Zwierige elegantie. 
             Puur genieten.



19

Op een sledeframe of met vier poten: stoelen van 

Moizi vallen op door elegantie - bij een etentje met 

vrienden evenals tijdens een spelletjesavond.
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 MOIZI 9 | 31 
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De luxe van perfecte ontspanning. Met één 

druk op de knop stelt u bij uw MOIZI 31 uw 

eigen favoriete positie in. De hoofdsteun 

ontlast de halswervelkolom. De voetensteun 

maakt diverse posities mogelijk. Stel ze 

allebei heel gemakkelijk variabel in, precies 

zoals het u het beste bevalt. 

Uw relaxpositie kunt u met behulp van de 

draadloze elektromotorische verstelling in 

iedere positie wijzigen en vastzetten. Om 

te lezen, kiest u een comfortabele middel-

ste positie. De meest achterwaartse stand 

brengt u in de ontspannende, ideale bloeds-

omlooppositie, waarin de toppen van de 

tenen hoger geplaatst zijn dan het hart. 

Daardoor ontstaat meteen een harmonische 

ontlasting en ontspanning van de spieren. 

En wanneer u op een gegeven moment dan 

toch weer uit deze fauteuil moet opstaan, 

wordt dat door de lichte kanteling naar 

voren aanzienlijk eenvoudiger.

Dat is optimaal zitcomfort voor de mooiste 

uurtjes van de dag!

Pure ontspanning

 MOIZI 9 
Traploze handmatige verstelling 

van de zitpositie

 MOIZI 31 
Traploze elektromotorische 
verstelling van de zitpositie

Relaxfauteuils

Functies  



 MOIZI 13 | 14 
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It’s swingtime!

Hier zwaait u niet alleen met de dirigeerstok,

hier swingt u ook zelf. Het beweeglijke zit- en

ruggedeelte van uw MOIZI 14 neemt uw 

bewegingen over. Dat ontspant enorm en 

stimuleert bovendien uw spierstelsel. U kunt 

de fauteuil ook met een knop vastzetten in 

de gewenste positie. In elk geval zorgt de 

ergonomisch gevormde zitschaal voor een

optimale zithoek. De wervelkolom wordt in

z’n natuurlijke vorm gehouden en onder-

steund.

Zo wordt uw privé swingsessie tegelijk een

actieve en regenererende lichamelijke 

verfrissing. 

Relaxfauteuils

 MOIZI 13
Schotelvoet, met 
standaard stoffering 

 MOIZI 14
Open voetring, 
met luxe stoffering

Functies

nu met fl exibele 
hoofdsteun
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 MOIZI 18 

25

Urenlang aan een bureau zitten is de be-

langrijkste oorzaak van spierpijn in de rug. 

Gelukkig is het zitten in de MOIZI 18 een echte

weldaad voor degene die aan het bureau 

gekluisterd is. Er bestaat nauwelijks iets 

beters voor het behoud van een gezonde rug 

en voor uw prestatievermogen bij het werk.

De draaibare bewegingsstoel heeft een

individueel instelbare schommelbeweging 

van het zit- en ruggedeelte. De stoel volgt 

op die manier de natuurlijke bewegings-

drang van het lichaam en bevordert dyna-

misch zitgedrag. De voortdurende afwis-

seling in de zithouding zorgt voor sterkere 

buik- en rugspieren, stimulatie van de door-

bloeding, verbetering van de ademhaling en 

ontspannen pauzes tussendoor.

De hoogte kunt u traploos regelen met 

een gasdrukveer, de rugleuning is even-

eens meervoudig in de hoogte verstelbaar 

en de beweging kan verschillend ingesteld 

worden.

De ideale collega

 MOIZI 18
Bewegingsstoel, uitvoering 
met armleuningen, hoge 
rugleuning en voetkruis 
met houten afwerking

Dynamisch werken

Functies  



 MOIZI 21 
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Het beste cijfer

30 Wiskundeopgaven nagekeken en aan 

het eind van een lange dag nog altijd fit 

en ontspannen. Het beste cijfer krijgt de 

MOIZI 21. Zijn buffer- en veermechanisme 

zorgt voor een regelmatige intuïtieve ver-

andering van de zithouding. Dat heeft een 

positieve uitwerking op spierstelsel, wervel-

kolom en tussenwervelschijven. De voort-

durende, synchroon met het lichaam ver-

lopende, afwikkeling van de bewegingen 

bevordert de concentratie – niet alleen bij 

zo’n nakijkmarathon een ondersteuning van 

formaat!

Het ergonomisch gevormde rugkussen 

kunt u traploos in de hoogte verstellen. De 

zithoogte wordt door een gasdrukveer 

ingesteld. De hoogte van de armleuningen 

kan via een drukknop veranderd worden en 

de breedte kunt u eveneens aanpassen.

In deze comfortabele werkstoel voelt u zich 

meteen op uw plaats.

 MOIZI 21
Kantoorstoel, 
uitvoering met 
armleuningen en 
voetkruis met 
houten afwerking 

Dynamisch werken

Functies
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 MOIZI 33 | 34 | 35 | 36

MOIZI 33,34,35 

29

Ziet er goed uit en heeft heel wat in huis. 

De MOIZI 33 past met z’n trendy en uitge-

sproken design uitstekend in een moderne 

omgeving. En hij is een ergonomisch actief 

zitmeubel dat met een speciaal mechanisme 

voor een 3D-beweging uitgerust is. Daardoor 

blijft het lichaam in beweging – net zoals 

bij een zitbal. Deze beweging kan voor elke 

gebruiker individueel ingesteld worden. De 

stoel heeft bovendien een bewegingsbereik 

van 360 graden. Optimaal prestatievermogen

voor een bewogen werkdag op kantoor!

Voor een prettig gevoel en uitmuntend 

zitcomfort zorgen de stoffering en de traploze

hoogteverstelling via twee gasdrukveren op 

verschillende hoogte.

Zo blijft u ook op turbulente dagen creatief 

en fi t.

Multitalent

Dynamisch werken

 MOIZI 36
Uitvoering met volledig 
gestoffeerde rugleuning, 
incl. armleuningen

 MOIZI 33 
Uitvoering met 
gestoffeerde 
rugleuning

 MOIZI 35
Kruk met 
wielen

 MOIZI 34
Fraai gevormde 
houten rugleuning

Functies  



 MOIZI 16 | 20 | 25 | 28
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De MOIZI 16 en z’n collega’s MOIZI 20 en 28 

staan u betrouwbaar ter zijde: sta-hulpjes

zijn precies goed voor mensen die veel 

fysieke inspanningen leveren. Ze onder-

steunen de afwisselend staande en zitten-

de werkzaamheden en stimuleren daardoor 

lichaam en geest. Door hun flexibiliteit 

zorgen ze voor een natuurlijke zithouding. 

Ze hebben weinig plaats nodig, bieden veel 

bewegingsvrijheid en ondersteunen het 

dynamische zitten dat zo goed voor de rug is. 

De antislip schotelvoet zorgt voor een open 

zithoek en constante bewegingsvrijheid in 

alle richtingen. 

De lessenaar MOIZI 25 is de perfecte aanvul-

ling. Het werkblad heeft een hellingshoek 

van verticaal tot horizontaal, het afl egvlak 

is groot en stabiel genoeg voor beeldscher-

men. Uw voeten vinden er een comfortabele

steun. 

MOIZI stahulpjes en de lessenaar zijn traploos 

in de hoogte verstelbaar met gasdrukveren. 

Sta-service 

Dynamisch werken

 MOIZI 16 
Stahulp 
met 
krukzitting

 MOIZI 20
Stahulp met 
ronde zitting

 MOIZI 25
In de hoogte 
verstelbare 
lessenaar

 MOIZI 28 
Stahulp met 
zadelzitting 

Functies
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Afmetingen in cm  

Breedte

Hoogte 

Diepte 

Zitbreedte 

Zithoogte

Zitdiepte

Uitvoeringen

Rug: hout | gestoffeerd 

Veermechanisme: zacht | standaard

Zithoogte: laag | standaard | hoog

Overzicht 
Kinder- en jeugdmeubelen Bewegings- en

Eetkamerstoelen 

Materiaal 

Oppervlakken 

Naturel gelakt | olie en was | beits 

Beukenvormhout Beukenvormhout Beukentriplex Beukentriplex Beukenvormhout

1.  Achterste 

aanzetblad

2.  Uitbreiding 

tafelblad 

zijwaarts 

3. Lade 

4. Tekentafelopzet 

1. Viltstroken 1. Viltstroken - 1. Viltstroken 

2. Hoge rugleuning

1 traploos verstelbaar
2 zonder handgreep
3 meervoudig verstelbaar 
5 geen E1 kernbeuk mogelijk
6 onderstel standaard met grijze poedercoating 
7 tussenmaten op aanvraag

Optioneel 

48

max 90

61

42,5

39–491

33,5–401

48

max 100

67

44

45–55,51

38,5–421

40

49

54

-

-

-

118

53–83 

71

-

-

-

50

max 90

65

45

42–54

44
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1. Hoge rugleuning

2. Armleuningen

3.  Gestoffeerde 

armleuning

1. Hoge rugleuning

2. Armleuningen

3.  Gestoffeerde 

armleuning

4.  Rollen voor 

harde vloeren 

(standaard: 

rollen voor 

zachte vloeren)

1. Hoge rugleuning

2. Armleuningen

3.  Gestoffeerde 

armleuning 

1. Armleuningen

2. Viltstroken 

1. Armleuningen

2. Edelfi neer5

3. Viltstroken 

1. Armleuningen

2. Edelfi neer

3.  Volledig 

gestoffeerd

4. Viltstroken 

1. Armleuningen

2.  Volledig 

gestoffeerd

3. Edelfi neer

1. Armleuningen

2. Viltglijder 

3.  Onderstel

 glanzend 

verchroomd6

4.  Onderstel 

beukenvormhout6

Beukenvormhout Beukenvormhout Beukenvormhout Beukenvormhout Beukenvormhout
Beukenvormhout 

MetaalBeukenvormhout
Beukenvormhout 

Metaal

44,5

max 93,5

56

44

43,5–52,5

44

47,5

max 90 

58

44

49

44 

45

92

59

44,5

49

46

44,5

max 93,5

65

44

43,5–52,5

44

47,5

99

63

44,5

51

45

50

94

57

47

48,5

45

49

max 95

57

47

47 | 48,5 | 507

45

54

86

54

42

45

42
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Overzicht 
Relaxfauteuils Dynamisch werken

Beukenvormhout Beukenvormhout Beukenvormhout Beukenvormhout Beukenvormhout Beukenvormhout

Uitvoeringen

Rug: hout | stoffering 

Veermechanisme: zacht | standaard

Zithoogte: laag | standaard | hoog

Afmetingen in cm  

Breedte

Hoogte 

Diepte 

Zitbreedte 

Zithoogte

Zitdiepte

Materiaal 

Oppervlakken 

Naturel gelakt | olie en was | beits 

Optioneel 1.  Extra tafel 

Glas | Hout

1.  Edelfi neer5 1.  Schukra 

lendensteun

2. Luxe stoffering 

3.  Voetensteun 

laag | standaard 

1.  Schukra 

lendensteun

2. Luxe stoffering 

3.  Voetensteun 

laag | standaard 

1. Hoge rugleuning 

2. Armleuningen

3.  Gestoffeerde 

armleuningen

4.  Houten 

afwerking 

voetkruis 

5.  Rollen voor 

harde Vloeren 

(standaard: 

rollen voor 

zachte vloeren)

6. Glijders

1. Armleuningen

2.  Houten 

afwerking 

voetkruis

3.  Zithoogte-

adapter + 6  cm

4.  Rollen voor 

harde Vloeren 

(standaard: 

rollen voor 

zachte vloeren)

1 traploos verstelbaar
2 zonder handgreep
3 meervoudig verstelbaar 
4 zithoogte laag
5 geen E1 kernbeuk mogelijk

74,5

max 112

max 156

54

40,5

51,5

76

max 111

max 152

55

42

49

74

124

110

51

47 (434)

50

74

120

110

50

45 (404)

50

65

max 92 
65

44

52,5–61,5

44

72

max 106

72

45,5

47–58

50
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Beukenvormhout 
Aluminium

Beukenvormhout 
Aluminium

Beukenvormhout 
Aluminium

Beukenvormhout 
Aluminium Beukenvormhout BeukenvormhoutBeukenvormhout

Beukentriplex
Beukenvormhout

1.  Met hout 

afgewerkte 

gasveer 

1.  Met hout 

afgewerkte 

gasveer 

1.  Hoogteadapter 

+ 10 cm

-1. Armleuningen

2.   Rollen voor 

harde Vloeren 

(standaard: 

rollen voor 

zachte vloeren)

3. Glijders

1.  Rollen voor 

harde Vloeren 

(standaard: 

rollen voor 

zachte vloeren)

2. Glijders

1.  Rollen voor 

harde Vloeren 

(standaard: 

rollen voor 

zachte vloeren)

2. Glijders

1.  Rollen voor 

harde Vloeren 

(standaard: 

rollen voor 

zachte vloeren)

2. Glijders

66

max 103 (934) 
66

47

52–66 (47–564)

44

70

max 109 (994) 
70

46

51–67 (46–554)

44

66

max106 (964) 
66

47

52–66 (47–564)

43

66

max 66 (564) 
66

47

52–66 (47–564)

47

45

max 82 (64,54) 

36

35

55–80 (48–66,54)

31

33 

max 54 | 69 | 83 
33

33

42–54 | 50–69 | 58–83

33

58,5 

77,5–122

max 70

-

-

-

40 

max 82 (68,54)

36

35

55,5–81 | 49,5–67,5

31



raadpleeg de kleurstalenBeitstinten

Edelfi neer

B1 Ahorn B2 Peer B3 Kers

B4 Noten  

E1 Kernbeuk  

B5 Mahonie 

E2 Noten 

B6 Zwart 

E3 Licht Eiken E4  Essen Kernhout

B7 Walnoot

Beuk natuur

Stoffen en leder 

Al onze stoffen en het leder zijn in diverse kleuren en kwaliteiten 

verkrijgbaar. De afbeeldingen geven slechts een kleine selectie weer. 

De originele stalen laat uw MOIZI specialist u graag zien.

Gelakt Olie en 
was

Wij wijzen erop dat de afgebeelde kleuren om druktechnische redenen niet bindend 
zijn en uitsluitend als overzicht van de kleuren kunnen fungeren.

Anilineleder Semi-anilineleder 

Scheerwol Synthetische 
vezel

Walkstof Microvezel 



Made in Germany

Hout

Alle MOIZI meubelen zijn vervaardigd van beukenhout. De grondstof daar-

voor leveren beuken bomen, afkomstig uit duurzaam en ecologisch beheerde 

bossen in de directe omgeving van onze fi rma in het mooie Wezerbergland.

MOIZI meubelen zijn verkrijgbaar in transparante lak en olie/was uitvoering. 

De meeste modellen bieden wij ook in verschillende beitstinten aan, sommige

modellen eveneens in edelfi neer. 

Onze houtleveranciers zijn PEFC-gecertifi ceerd. Bosbescherming is actieve mi-

lieubescherming: PEFC werkt aan het behoud en de ecologische balans van 

bossen. PEFC-gecertifi ceerde bedrijven zetten zich in voor het milieu en to-

nen hun verantwoordelijkheid voor de omgang met de onmisbare grondstof 

hout.

Meer informatie over het onderwerp ecologisch bosbeheer vindt u op

www.pefcnederland.nl

Stoffen en leder 

• Synthetische vezel – moeilijk ontvlambare objectstof

• Scheerwol – hoge lichtechtheid en slijtvastheid

• Walkstof – behaaglijke viltoptiek

• Microvezel – zeer slijtvast en gemakkelijk te onderhouden

• Semi-anilineleder – doorgekleurd leder, gepigmenteerd oppervlak

•  Anilineleder – hoogwaardig, doorgekleurd leder zonder 

oppervlakpigmentatie

Garantie  

Bij vakkundig gebruik geven wij op alle producten:

• 2 jaar volledige garantie

• 5 jaar garantie op houten en metalen onderdelen

Certifi ceringen

Materialen

Getest en aanbevolen door het forum:
Gesunder Rücken – besser Leben e.V. en het Bondsverband van de Duitse Rugscholen (BdR) e.V. 
Aanvullende informatie bij: AGR e.V., Postbus 103, 27443 Selsingen, Duitsland, tel. +49 92 69 990, 
www.agr-ev.de 

MOIZI 6,7,11,17,23,24,29,33,34,35,40



Made in Germany

 MOIZI Möbel GmbH 

Warburger Straße 37

D-33034 Brakel

Tel +49(0)52 72.37 15-0

Fax +49(0)52 72.37 15-23

moebel@ moizi.de

www. moizi.de

Made in Germany 2013

Uw MOIZI dealer:




