PRODUKTKATALOG

STOLER
Design BRUNO MATHSSON
Bruno Mathsson tegnet seter og ryggstøtter til våre stoler med den hensikt at man uhindret skal kunne
ha en god kroppsholdning ved arbeidsplassen uten å anstrenge seg. Stolene er utviklet for å passe
til yrkesgrupper som tilbringer mange timer sittende og som trenger en bra støtte for hele kroppen og
samtidig god bevegelsesfrihet.
Basert på Mathssons geniale design tilbyr vi flere modeller som er tilpasset for å ta hensyn til spesifikke brukerkrav i ulike arbeidssituasjoner.

SAGA

SUPPORT

En videreutvikling av Supportstolen. Sete og rygg kan justeres uavhengig av hverandre.
Stolen har ingen utstikkende
skarpe kanter eller deler. Hele
mekanikken er dekket for å
forbedre hygienen.

Det dypt skåleformede setet og
avrundede ryggstøtten gir avlastning for for rygg og skuldre.
Free-float funksjonen gjør at
sete og rygg følger hverandres
bevegelser.

TABURETT ASSISTENT

TABURETT

Utviklet spesielt for assistenters litt høyere sittestilling med
et dypt , tiltbart sete, høy søyle
og fotstøtte. Armstøtten gir
rygg- og magestøtte for større
rekkevidde og fleksibilitet.

En stol for en tradisjonell sittestilling. Stolen passer til brukere uten behov for ryggstøtte.
Setets kompakte form gir maksimal fleksibilitet og bevegelsesfrihet. Det dypt skåleformede setet kan tippes.

ØVRIGE MODELLER
AKKA

PRISMA

En tradisjonell stol med vingklingsbart sete og en ryggstøtte
som kan justeres i høyde og
dybde. Ryggstøtten er avrundet og setet lett skåleformet for
forbedret ergonomi.

En minimalistisk stol av høy
kvalitet med et rundt, mykt sete.
Passer best til korte arbeidsoperasjoner. Høyden reguleres
enkelt med en ring under setet.

SADELSTOLER
Sitt riktig, sitt PERFECT
PERFECT Sadelstol hjelper deg med å finne og beholde en god kroppsholdning gjennom hele arbeidsdagen. Våre sadelstoler muliggjør en aktiv og variert sittestilling og tilbyr fleksibilitet i stillingen så uheldige belastninger kan unngås. Sadelstolenes kompakte design gir økt bevegelsesfrihet på trange steder.
PERFECT serien består av to modeller i to ulike størrelser. Understellet er av krom med myke hjul for
harde gulv som standard. Gassfjærer tilpasses til brukerens høyde for optimal arbeidsstilling. De fleste
sadelstoler kan utrustes med fotaktivator og ryggstøtte.

PERFECT Classic

PERFECT Advanced

Et mykt og litt bredere sete.
Håndkontrollert høyde og vinkeljustering under setet. Passer utmerket for kvinner.

Et mykt og litt bredere sete
med trykkavlastede områder
i setet som tilgodeser ergonomiske krav for menn. Spaker til
høyde- og vinkeljustering under setet.

PERFECT Lite

PERFECT Lite Advanced

Et lite, mykt sete hvis smale
utforming gir brukeren en mer
kompakt sittestilling. Spaker til
høyde- og vinkeljustering under setet.

Likt Perfect Advanced, men
med et mindre, mer kompakt
sete. Trykkavlastede områder i
setet gjør at det fremfor alt tilgodeser ergonomiske krav for
menn.

PERFECT Lite Hybrid

PERFECT Lite Adv Hybrid

PERFECT Lite er utrustet med
en free-float mekanikk som kan
låses ved hjelp av en spak. Setet følger kroppens bevegelser
og aktiverer dermed flere av
kroppens muskelgrupper.

PERFECT Lite Advanced er
utrustet med en låsbar freefloat mekanikk. Funksjonen
aktiverer muskelgrupper i hele
kroppen. Lindrende områder i
setet gjør den fremfor alt hensiktsmessig for menn.

TILBEHØR
Fotaktivator

Ryggstøtte

Forenkler
justering
ved at høyden reguleres med foten.
Passer til samtlige
modeller.

Korsryggstøtte
som
kan reguleres i høyden
og dybden uavhengig
av setet. Passer til alle
sadelmodeller utenom
HYBRID

SWING Armstøtte

Armstøtte RELAX 2D

Armstøtte som også
kan fungere som ryggog magestøtte. 360
graders justeringsområde. Kan også justeres rundt sin egen
akse.

Avlaster rygg og skuldre og følger kroppens
bevegelser foran/bak
og høyre/venstre. Passer til SUPPORT.

MiniSWING

Armstøtte FAST

En høykvalitets armstøtte som også kan
justeres rundt sin
egen akse. Passer
til samtlige stoler og
sadler.

Forhandler:

Postboks 901, 4509 Mandal Tel: 38 27 88 88
Saltverket 6, 4515 Mandal Fax: 38 27 88 89
www.dentalnet.no
E-Post: post@dentalnet.no

Fotring

Hjul

En tradisjonell armstøtte som er justerbar i høyden. Passer
til SUPPORT

Support Design AB
Brårudsallén 6		
68625 Sunne			

tel: +46 (0)565 12280
fax: +46 (0)565 12282

www.supportdesign.se
www.sagastolen.se

info@supportdesign.se

