
ONE SYSTEM
THREE MODELS

Lynx is verkrijgbaar met drie stijlvolle 
schalen. Deze worden uitgevoerd in 
allerlei variaties: gestoffeerd en met 
opdekstoffering. De materialen en stoffen 
zijn beschikbaar in diverse kleuren waarmee 
u de stoel kunt personaliseren in elke
gewenste stijl.

LYNX WACHTKAMERSTOELEN

DESIGN KOMMER KORS & ESQUISSE

LYNX I

LYNX II

LYNX III

DESIGN LINKED TO FUNCTIONALITY



• Lynx heeft een koppelsysteem, geïntegreerd in het frame. 
Om Lynx te koppelen, hoeft de stoel slechts 10 centimeter 
opgetild te worden en in het frame van de stoel ernaast 
geplaatst te worden. Het is daarmee de snelst koppelbare 
stoel ter wereld
• Lynx is stapelbaartot 12 stoelen op een transportwagen  
• Bij het verticaal stapelen raken de zittingen elkaar niet, 
zodat de stoffering en schuim niet beschadigen
• Voor optimale flexibiliteit kan Lynx worden gekoppeld 
als stoel – stoel, stoel – armstoel en armstoel – armstoel,              
• De h-o-h afstand van de koppeling is 51,5cm, voor een 
optimale zaalcapaciteit. De stoel is optioneel ook in een XS 
uitvoering zonder armleuningen verkrijgbaar. De h-o-h 
afstand van de koppeling is hierbij 50 cm
• Lynx voldoet aan de Europese norm EN14703: Meubelen
- Verbindingen voor niet- huishoudelijke gekoppelde
zitmeubelen in een rij - Sterkte en veiligheids eisen en 
beproevingsmethoden 
• Voor het veilig vervoeren van de stoelen tussen verschillende  
locaties en ruimtes zijn er transportwagens en –systemen 
verkrijgbaar
• Lynx kan ook worden uitgerust met een schrijfplank voor 
rechtshandigen

Omschrijving 

• Poten koudgewalst staal, HR3 Reflex Ø 18 x 2mm volgens 
DIN 2394
• Zitraam: koud gewalst staal, HR3 Reflex Ø 22 x 2mm 
volgens DIN 2394
• Verbindingen: MIG/MAG lassen
• Afwerking: glanschroom, laagdikte 20μm. 
Optioneel matchroom

Frame

• gecertificeerd beukenhout, 10  fineerlagen geperst en     
verlijmd onder hoge druk
• Gestoffeerde schaal: gecertificeerd beukenhout, 3 
fineerlagen geperst en verlijmd onder hoge druk
 • Schuim: standaard 5mm brandvertragend koudschuim
CMHR 40kg/m3 
 • Gestoffeerd met stoffen uit standaard Casala 
stoffencollectie, optioneel brandwerende onderstoffering 
Flamline

Armleggers
 • Kunststof PA6GF30 zwart (30%  glasvezel versterkt)

Glijders
• Standaard voorzien van (POM) glijders. Optioneel
 viltglijders, ultrasoon gelast

Zitting en rug 

Geïntegreerd stapelgemak

STACKING GUIDES SIMPLIFIES STACKING
& ENSURES A STABLE STACK

LYNX I  WACHTKAMERSTOELEN

De stapelgeleiding van Lynx maakt stapelen 
kinderspel en staat garant voor een stabiele 
stapel. Omdat de zittingen elkaar niet 
raken als ze gestapeld zijn, is de kans op 
beschadigingen minimaal. Lynx blijft er fraai
uitzien, ook na veelvuldig stapelen.

Opstapelbaar !!
Tot maar liefst 48 stoelen op 1,5 M ²



LYNX II WACHTKAMERSTOELEN

DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE

EN 14703 CERTIFIED
LINKING SYSTEM

FRAME ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CHROMED ACCORDING TO 
THE CHROME 3 PROCEDURE

THE WELDS ON THE FRAME
ARE SMOOTH AND CLEAN

STANDARD STACKING PROTECTION
DUE TO FRAME CONSTRUCTION

STACKING GUIDES SIMPLIFIES STACKING
& ENSURES A STABLE STACK

     STACKABLE UP TO 12 
PIECES

Onyx biedt een comfortabele traverse-
uitvoering in twee-, drie-, vier- of 
vijfzitsbank. Uiteraard is ook de traverse
verkrijgbaar in diverse kleuren en te 
voorzien van een tafelblad en armleggers, 
die het wachten nog aangenamer maken. 
Tevens kan hij desgewenst gestoffeerd worden. 
Hoe lang u ook moet wachten, met Onyx
zit u altijd goed.



Met het innovatieve koppelsysteem van 
Lynx is een snelle en eenvoudige koppeling 
verzekerd. En dat zonder extra handelingen 
of hulpmiddelen:
de stoelen zelf vormen de verbinding.
80 stoelen kunnen worden gekoppeld in 
slechts 3 minuten! De stoel hoeft maar 
enkele centimeters te worden opgetild 
voor een solide koppeling, waarbij Lynx 
bovendien met en zonder armleggers door 
elkaar heen kan worden gekoppeld. De Lynx 
koppeling heeft zijn EN 14703 certificering 
meer dan verdiend!

LINKING OF CHAIR / ARMCHAIR

Het ideale koppel bestaat!

LYNX II WACHTKAMERSTOELEN

Zorginstellingen worden steeds vaker
beoordeeld op hun klantvriendelijkheid.
Gebruikersvriendelijke meubelen spelen 
hierbij een belangrijke rol. Casala biedt 
functioneel meubilair met optimaal gemak 
en comfort voor medische praktijken, 
behandelkamers, patiëntenkamers, 
wacht- en ontspanningsruimten.

EN 14703 CERTIFIEDEN 14703 CERTIFIED
LINKING SYSTEMLINKING SYSTEM



LYNX 11 WACHTKAMERSTOELEN

LINKING,
STACKING,

TRANSPORTING
& STORAGE

OF FUNCTIONAL
FURNITURE.

EASY &
CLEVER

SOLUTIONS FOR
ADAPTABILITY OF

CONFIGURATIONS.

Langdurig zitcomfort

Lynx is niet alleen gemaakt om enkel
horizontaal te verbinden. Alle variaties 
kunnen namelijk snel en makkelijk gestapeld 
verticaal gestapeld worden. De stoelen 
vragen maar weinig opslagcapaciteit: 
er passen maar liefst 48 stoelen op 1,5 
vierkante meter.

Zifra is ’s werelds meest innovatieve
weergavesysteem zonder batterij
dat beschikt over uitgebreide
weergaveoptieszoals  zitplaatsnummering,
rijnummering, letterweergave,
bedrijfslogo’s en QR-codes.
Afhankelijk van uw wensen kunt u
hiermee diverse weergavecombinaties
maken. Door het ongeëvenaarde scala aan 
innovatieve weergave opties is Zifra af te 
stemmen op iedere denkbare zaalopstelling.

ZIFRA BATTERY-FREE DISPLAY SYSTEM



LYNX III WACHTKAMERSTOELEN

Lynx is verkrijgbaar met een uitklapbare
en afneembare schrijfplank aan de echterzijde 
van de stoel, die eenvoudig op en neer kan worden 
geklapt.
Dat maakt Lynx de ideale stoel voor  uiteenlopende 
onderwijsdoeleinden
zoals seminars en workshops

LYNX III ONDERWIJS

Traversedeel Zwart gepoedercoat, poten buis Ø 
32x2 mm, gepoedercoat in standaard kleuren
Schuim Standaard voorzien van brandvertgend 
koudschuim 
Kunststof schaal PP, glasvezel versterkt
Tafelblad SCL wit, rand B 45 x 45 cm
Glijders Standaard glijder kunststof in hoogte 
justeerbaar
Leverbaar als 2-zits, 3-zits , 4 zits en 5-zits 
wachtkamerbank.
Levering Traverse wordt gemonteerd geleverd.

Juist bij wachten is de behoefte aan een
comfortabele zitplaats groot. Lynx is de 
ideale stoel voor wachtruimtes, ook in 
combinatie met de Onyx Traverse.
Uitgevoerd in een gestoffeerde variant
garandeert hij nog meer zitcomfort.

Zitelement kunststof +
 gestoffeerdezitting*

Zitelement kunststof + zitting 
en rug oplegstoffering

Zitelement volledig gestoffeerd



Traversedeel Zwart gepoedercoat, poten buis 
Ø 32x2 mm, gepoedercoat in standaard Casala 
kleuren
Houtdelen Gelamineerd beukenhout blank gelakt.
Beits Houtdelen gebeitst in standaard Casala 
beitskleuren (zie meerprijs).
Toplaag CPL wit of zwart
Schuim Standaard voorzien van brandvertragend 
koudschuim
Tafelblad SCL wit, rand B 45 x 45 cm 
Glijders Standaard glijder kunststof in hoogte 
justeerbaar

Leverbaar als 2-zits, 3-zits , 4 zits en 5-zits 
wachtkamerbank.
Levering Traverse wordt gemonteerd geleverd

Specificaties

traverse CPL wit of zwart

Zitelement naturel beuken
Zitelement volledig gestoffeerdZitelement naturel beuken +  gestoffeerde zitting

Zitelement gebeits  walnut

LYNX II WACHTKAMERBANK



All 
in
family

LYNX FAMILY

PRODUCTS
1 ONYX I, 2 ONYX III, 3ONYX V
4 ONYX BARSTOOL, 5 ONYX IV
6 ONYX II

Het functionele design van Lynx
maakt hem zeer aantrekkelijk voor
zowel organisatoren als gebruikers.
Samen met het Onyx programma
vormt hij een hechte familie van
multi-inzetbare stoelen die goed
met elkaar combineren. Met de
verschillende modellen en uitvoeringen
van Lynx kan er altijd
optimaal worden ingespeeld op uw
persoonlijke voorkeur.

Waiting 
in 

comfort
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© Casala Meubelen Nederland B.V.
All copyrights and intellectual property rights in this publication are the property of 
Casala. No part of this item may be reproduced without the prior written permission 
of Casala. We respect the rights of third parties. If material has been produced without 
recognition, please inform us at marketing@casala.com.

The colours in this publication may differ to the original product. We recommend 
requesting a product sample. Sample service and further information: 

www.casala.com/samples

SHOWROOMS 
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2583/10 

2581/00 

2582/10 2581/10 

2582/00 2583/00 

shell plastic 

shell plastic, with armrests shell plastic, upholstered 
seat, with armrests 

shell plastic, padded back 
and seat, with armrests 

fully upholstered, 
with armrests 

shell plastic, 
upholstered seat 

shell plastic, 
padded back and seat 

fully upholstered 

3582/00 

3582/10

LYNX I I I

46 6587

56

57

2592/00 

2592/10 2591/10 

2593/00 

2593/10 

shell natural beech 

shell natural beech, 
with armrests 

sizes in cm

shell natural beech, 
upholstered seat 

shell natural beech, uphol-
stered seat, with armrests 

shell natural beech, 
padded upholstery 

shell natural beech, padded 
upholstery, with armrests 

fully upholstered 

fully upholstered, 
with armrests 

2591/00 

3592/10 

LYNX I I 3592/00 

46 6585

58

56

Centre-to-centre distance 
51,5 cm when chairs are linked

Centre-to-centre distance 
51,5 cm when chairs are linked

VARIATIONS

stackable up to 12 chairs

stackable up to 12 chairs
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FINISHES OPTIONS

VARIATIONS

36

2573/10

2571/00 

Row distance holder

2572/102571/10

2572/00 2573/00 

shell natural beech 

shell natural beech,  
with armrests 

shell natural beech, uphol-
stered seat, with armrests 

shell natural beech, padded 
upholstery, with armrests 

fully upholstered,  
with armrests 

shell natural beech,  
upholstered seat 

shell natural beech,  
padded upholstery 

fully upholstered 

3572/00 

Hymnbook holder

3572/10

LYNX I
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57
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staining & lacquer

1

2

3

4
5

6

7

8

1  White 
 2 light grey 
 3  grey 
4  black 
5 Blue 
6 Soft petrol 
7 Beige 
8 Fuchsia 
 

plast ic  colours

sizes in cm

1  White S082 
2 20Pearl grey S035 
3     Light grey S1188 
4 Anthracite S1290 
5  Light maple S04/054 
6 White beech S5320 

7 Havanna cherry S5681 
 8 Stand. walnut S4801 
 9 Milano walnut  S4896 
 10 Dark mnt. oak S4371 
11 Natural lacquered  S084 
 

Centre-to-centre distance 
51,5 cm when chairs are linked
stackable up to 12 chairs

writ ing tablet  (r ight)Row numbering

More opt ions

•  Available in XS and XL version

• Protective cover (stack)

• Various floor glides

trol ley (6x) 
Article 9905/32

transport  dol ly  (24x) 
Article9005/20

transport  dol ly  (12x) 
Article 9005/10

Zifra numbering

36 37
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INTERLINK BUDGET WACHTKAMERSTOELEN

Interlink is een stoelprogramma dat 
is ontworpen in dezelfde filosofie 
als Lynx, maar ontwikkeld voor 
projecten waar het budget beperkt 
is. Ideaal voor locaties met steeds 
veranderende zaalopstellingen, 
zonder afbreuk te doen aan 
functionaliteit en kwaliteit. 



“Onze doelstelling ten aanzien van Circulaire 
Economie is simpel maar effectief: succesvol 

maatschappelijk verantwoord ondernemen met 
de focus op een duurzame wereld.”

Hiervoor nemen we op alle gebieden stappen die ons en 
onze klanten helpen om mooie en functionele inrichtingen 
te realiseren, met zo min mogelijk impact op de aarde. Wij 
kijken hierbij niet enkel naar onze eigen activiteiten. Ook 
met onze toeleveranciers en klanten zoeken wij continu 

naar de optimale circulaire werkwijze.


