Tilbehør
RELAX 2D-armlene

SWING-armlene

Fotpedal

Minimerer trykket på rygg
og skuldre, og lar deg spinne
360 grader. Passer til
SUPPORT-modeller.

Et armlene som også fungerer
som rygg- og magestøtte.
Kan dreies 360 grader for
fullstendig frihet og allsidighet.

Intuitiv høydejustering takket
være den fotstyrte ringen.
Passer til alle stoler og sadler.

FIXED-armlene

Mini SWING

Fotring

Et tradisjonelt armlene som
kan justeres for høyde.
Passer til SUPPORT-stolen.

Et armlene av høy kvalitet som
kan dreies rundt setet. Passer
til alle stoler og sadler.

Ideell for høyere seter med lang
sylinder som gjør at føttene ikke
når komfortabelt ned til gulvet.
Egnet for alle modeller.

Ryggstøtte MINI

Ryggstøtte Core+

Hjul

MINI er en mindre korsryggstøtte
som gir mulighet til å avlaste
ryggen. Ryggstøtten kan justeres
i dybde og høyde. Mini passer alle
sadelstoler bortsett fra Hybrid.

Core + er en ergonomisk
utformet rygg, designet er
utformet for å bidra til å få en
god holdning og avlastning
når du sitter. Ryggstøtten kan
justeres i dybde og høyde. Core
+ passer alle sadelstoler bortsett
fra Hybrid.

Vi har et bredt utvalg av hjul egnet
for en rekke forskjellige overflater.
De vanligste hjulene er for harde
gulv, som vi setter på alle stoler
og sadler som standard.

Skinnfargeprøve

Natural
10-1

Middle Brown
10-2

Dark Brown
10-3

Bordeaux
10-5

Navy Blue
10-9

Bright Blue
10-10

White
10-11

Light Grey
10-12

Dark Grey
10-13

Black
10-14

Sunset
17-41

Plum
17-42

Night
17-43

Limestone
17-44

Olive
17-45

Pine Tree
17-46

Dark Cloud
17-47

Deep Sea
17-48

ECO-Vinyl

Wheat
17-39

Blossom
17-40

Produktkatalog
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En Support Design stol eller sadel,
er et fantastisk produkt
Hver og en av dem er håndlaget og svært
grundig satt sammen av vårt team av erfarne
håndverkere og teknikere. Vi bruker førsteklasses
møbelstoff i et bredt utvalg av farger. Du kan
til og med tilpasse produktene etter egen smak
og fargene ellers i hjemmet.

Vi bryr oss om hver enkelt stol og sadel som
forlater verkstedet vårt, og mener at nettopp
dette er årsaken til at møblene våre har fått folk
til å sitte mer riktig og føle seg bedre – i mer enn
30 år. Vi tilbyr en rekke modeller som baserer seg
på de smarte SAGA og SUPPORT ryggstøtte og
setedesignene til Bruno Mathsson – hver av dem
beregnet på å dekke brukerens unike behov.

Korrekt sittestilling
er PERFECT
PERFECT sadelen legger til rette for riktig
arbeidsstilling, og egner seg godt for fagfolk
som ønsker å forhindre utmattelse og potensielle
skader som følge av langvarige prosedyrer. Det
kompakte designet gir forbedret bevegelsesfrihet
på steder med plassbegrensninger.

Sadel serien PERFECT består av to modeller med
to forskjellige størrelser. Basen er i krom og
kommer med myke hjul for bruk på harde gulv
som standard. Gassfjæren er tilpasset brukerens
kroppshøyde for å gi optimal arbeidsstilling.
De fleste sadlene kan utstyres med en fotpedal,
ryggstøtte og annet tilbehør.

SUPPORT

TABURETT Assistant

PERFECT Classic / Advanced

Det skålformede setet og den avrundede
ryggstøtten gir komfortabel støtte til
rygg og skuldre, og den frittflytende
funksjonaliteten sørger for brukervennlig
manøvrerbarhet mens setet følger alle
dine bevegelser.

Stolen er spesielt utviklet for tannhelseog legesekretærer, og har et armlene som
gir fleksibilitet og god rekkevidde takket
være ekstra rygg, arm og magestøtte.
En høy gassfjær og fotring gjør justering
lettvint, og det dype setet kan vippes for
å tilpasses dine behov.

PERFECT Classic er en myk og komfortabel sadel med bredt sete. Innstillinger
for å justere høyde og vinkel finnes under setet. PERFECT Advanced har
det samme komfortable og brede setet som PERFECT Classic, med ekstra
spesialsoner og spesialutviklede fordypninger som gir ekstra komfort.

AKKA

TABURETT

En stol med tradisjonell stil og alle
fordelene moderne, ergonomisk design
byr på. Fullt justerbar med vippe- og
høydejustering. Komfortabel ryggstøtte
kombinert med et moderat skålformet sete.

Kompakt, men komfortabel: TABURETT
er et godt valg for dem som ønsker
total bevegelsesfrihet uten behov for
ryggstøtte. Vippefunksjonen gjør det
mulig å justere etter eget behov.

PEREFCT Core+
Våre sadelstoler i kombinasjon med vår
ryggstøtte Core + vil hjelpe deg med å få
en god holdning mens du sitter og gir
deg muligheten til en variert sittestilling.
Du kan justere setet og ryggen i dybde
og høyde, samt vinkle setet, slik at
ryggen din får en riktig holdning.
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PRISMA
Minimalistisk design møter førsteklasses
kvalitet, med et komfortabelt, rundt
sete. Denne skammelen er perfekt for
kortere arbeidsoppgaver, og har en
høydejusteringsmekanisme under setet.

PERFECT Lite / Advanced
PERFECT Lite/Lite Advanced har et ergonomisk design som fremmer
ryggradens naturlige «S»-form i tillegg til en optimal aktiv sitteposisjon.
En liten, myk sadel med et smalt sete som gir deg en mer kompakt sittestilling.
Den aktive sittestillingen stimulerer blodsirkulasjonen, og sadelen gir deg full
bevegelighet rundt din arbeidsstasjon.

PERFECT Lite Hybrid / Advanced
PERFECT Lite Hybrid/Lite Hybrid Advanced har en ekstra Free Floatfunksjon som aktiverer musklene i korsryggen og i magen. En liten,
myk sadel med et smalt sete som gir deg en mer kompakt sittestilling.
Spesielt utviklede fordypninger sørger for ekstra komfort.
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