Produktinformation

PERFECT Lite/Lite Advanced
PERFECT Lite sadelstol har en ergonomisk design som
stödjer ryggradens naturliga ”S”-formade kurva och
även ger en idealisk sittposition. En liten, mjuk sadel
med smal sits som ger användaren en mer kompakt
hållning. Den aktiva sittpositionen stimulerar
blodcirkulationen.

Sadelstolen tillåter fri rörlighet vid arbetsplatsen.
PERFECT Lite Advanced är samma typ av sits
som PERFECT Lite med tillägg av specialdeignade
tryckavlastande zoner för att ge extra komfort.

Fakta
Sitthöjd

46-85 cm

Sitsens djup och bredd

32x39 cm

Gaspelaralternativ

3

Alternativa hjul

Ja

Diameter fotkryss

50 cm

Justerbar sits

Ja, 15˚

Klädsel

Skandinaviskt läder, Vinyl och Tyg

Vikt

8 kg

Max belastning

120 kg

Garanti

5 år

Tillbehör
Fotring

Lämplig vid höga arbetspositioner

Fotaktivator

Höjdjustering med foten

Armstöd/ryggstöd Armstöd som kan användas även
som rygg- och magstöd. Kan roteras
SWING
360� för maximal mångsidighet
Ryggstöd

Ländryggstöd vars höjd och lutning
kan justeras. Tillgänglig i två
modeller, Mini för vila och Core+ för
att underlätta hållningen.

Sitthöjder
Användarens längd

Gaspelare

Sitthöjd

Sitthöjd med SWING

< 160 cm

Short

46-60 cm

55-65 cm

160-175 cm

Standard

52-71 cm (Standard)

61-78 cm

> 175 cm

High

59-85 cm

77-91 cm
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Egenskaper
Mekanism

Gaspelare

Tvåspaks mekanism med lamellfjädrar. Sitsvinkeln är
justerbar 15�.

Sits

Finns i tre höjder. Gaspelaren är av Tysk kvalitet i
borstat stål, innehållande nitrogen (kväve) som
förekommer till 78% i vanlig luft. Gaspelaren är
underhållsfri och återvinningsbar.

Stomme av Polyamid (PA6). Återvinningsbar.

Fotkryss

Stoppning

Polerad återvinningsbar aluminium.

Formgjuten cellplast av polyuretan baserad på polyol av
etertyp. Inga CFC, HCFC eller andra fysikaliska
blåsmedel används vid tillverkningen. Återvinningsbar.

Hjul

Klädsel

Stomme av polyamid 6 och slitbana av återvinningsbar
polyuretan.

Våra standardvinyler är PVC- och ftalatfria och är
OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.
Endast skandinaviskt läder av högsta kvalitet används i
sorterna anilin och semi-anilin. Tillverkaren är
miljöcertifierad enligt standard SS-EN ISO 14001-1996.
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