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Historien om Salli

Salli Sadelstol har sitt ursprung i min favorithobby – ridningen. Jag har ridit sedan 1974 och brukar se 
över skötseln av mina skogsmarker från hästryggen. Min hobby har lett mig till flera tävlingar inom bland 
annat hästhoppning och fälttävlan. 

Även om jag levt ett aktivt och hälsosamt liv har jag drabbats av ryggont då jag satt på kontoret. 1990 
berättade jag för min kliniska fysiolog Seppo Mahlamäki, som är expert på rehabilitering, hur obekvämt 
det var att sitta i kontorsstolen jämfört med i sadeln.

Mahlamäki berättade för mig att en ridliknande sittställning skulle vara ett bättre alternativ för 
kontorsarbetet än de traditionella sittställningarna. Han tyckte också att en sadelstol skulle kunna vara 
en utmärkt affärsidé eftersom sadelstolar inte fanns tillgängliga i Finland vid den tiden. Detta blev början 
på utvecklingen av en ergonomisk kontorsstol.

Världens enda tvådelade sadelstol

Till att börja med försökte jag sätta en sadel på en pall, men sadeln var inte tillräckligt bekväm för statiskt 
sittande. Vi påbörjade en intensiv utveckling av en ny slags sits tillsammans med metallarbetarna på 
gården och lokala tapetserare. Den första Salli-stolen presenterades på uppfinnarmässan i Genevé 1990.

Utvecklingen av den tvådelade Salli-sitsen påbörjades 2001. Målet var att utveckla en anatomisk och 
ergonomisk säker stol för båda könen. Det var omöjligt att hålla bäckenet i en upprätt ställning på 
den odelade sitsen eftersom ställningen kändes väldigt obekväm (och dessutom klart ohälsosam) för 
underlivet. Utveckligen resulterade i en tvådelad sits som sedan förfinats genom åren.

En förändring av sittkulturen 

Salli Systems började få kommentarer så tidigt som under 1990-talet från användare som sade att de 
rehabiliterat sin rygg med Salli-stolen. Dessutom verkade Sallis övriga hälso- och produktivitetseffekter 
överlägsna jämfört med det mer konventionella sättet att sitta. Det i sin tur sporrade vårt företag, och vi 
beslutade oss för att; Vårt mål är att förändra den rådande sittkulturen. 

Salli Systems hade redan visat att traditionellt sittande åtminstone är direkt kopplat till problem i 
ländrygg och axlar, dålig hållning, trötthet, cirkulationsproblem i de nedre extremiteterna, ledproblem i 
höfter och knän, störd tarmfunktion, otillräcklig andning, huvudvärk och sämre cirkulation i bäckenet och 
underlivet. Det har också framkommit att ”Salli-lösningen” låter människor nästan helt bli av med dessa 
besvär. Salli förbättrar sittmiljöns komfort märkbart vilket i sin tur påtagligt förbättrar produktiviteten.

Veli-Jussi Jalkanen
VD
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Kroppens naturliga ställ-
ning utan yttre påverkan. 

Lederna är i viloläge. 
Detta är samma ställning 
du får med Salli Sadelstol.
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DÄRFÖR FUNGERAR SALLIKONCEPTET!
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ATT SITTA PÅ ETT KONVENTIONELLT SÄTT STÖR 
CIRKULATIONEN
När vi sitter på ett konventionellt sätt, med 90 graders vinkel i höfter och knän, får vi dålig balans 
och hållning. Detta påverkar stora delar av överkroppen och försämrar cirkulationen. 

Den dåliga hållningen som obevekligen kommer sig av att konventionella stolar sträcker och 
spänner ryggmusklerna och därmed stryper cirkulationen (5 liter blod, 14 liter lymfvätska). 
Ryggradens facettleder öppnas vilket ökar trycket på diskarna med så mycket som 30 procent. 
Vi kan försöka att minska trycket med ryggstöd men det brukar inte hjälpa och det slutar med 
att vi inte använder det.

Överkroppens vikt ligger dessutom på lårens baksida, skinkor, bäcken och underliv vilket 
minskar cirkulationen i dessa områden och skapar svullnader i benen. 

RIDLIKNANDE SITS
Cirkulationen är ostörd när vi sitter i en tvådelad sadelstol. Benen (sittbenen, fötterna och 
armbågarna) bär vikten så att inget tryck hamnar på mjukdelarna.

Hållningen är också i stort sett ostörd eftersom benen hålls isär i en lutande 45 gradig vinkel 
vilket gör att bäckenet automatiskt lutas framåt. När bäckenet lutar framåt är det i dess neutrala 
ställning. Det känns lätt och naturligt att sitta när man har samma balans som när man står. Inga 
muskelspänningar eller utvändiga tryck stör cirkulationen.

Djupare andning och förbättrad cirkulation gör dessutom att kroppen får tillräckligt med syre 
och näring.

MUSKULOSKELETALA SJUKDOMAR ÄR SMÄRTSAMMA – OCH DYRA
Konventionella sitsar har en negativ påverkan på hälsa och produktivitet. Våra kroppar är inte gjorda för att sitta men 
ändå brukar vi sitta mellan 12 till 15 timmar varje dag utan att ens tänka på det. 

Det är av högsta vikt att våra kroppar får tillräckligt med syre och näring och att avfall förs bort – två funktioner som 
möjliggörs av en aktiv (blod- och lymf-) cirkulation.

VAR AKTIV NÄR DU SITTER
Experter inom ergonomi rekommenderar ett aktivt sittande där kärnmusklerna 
aktiveras och kroppen är i balans. Rörelse och muskelanvändning ökar 
cirkulationen. 

Gungmekanismen hos Salli Swing och Salli SwingFit gör att stolen kan luta  
något i alla riktningar. Därmed undviker man statiskt sittande. Dina kärnmuskler 
(magen, de djupa ryggmusklerna och bäckenmusklerna) aktiveras och stärks.



DET KAN TA TID ATT VÄNJA 
SIG VID DEN NYA SITSEN

När du börjar sitta på ett nytt sätt kan 
det kännas obekvämt, precis som när 
du börjar med en ny sport. Musklerna 
i ländryggen kan kännas ömma 
i takt med att du börjar använda 
dem. Innerlåren kan kännas spända 
eftersom musklerna där inte brukar 
bli utsträckta. Sittbenen kan också 
kännas ömma om du är ovan vid att 
ha vikten på sittbenen.
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SITTRYCK I BÄCKENET 
(Bilder från Teckscans tryckmatta)

Huvudvärk
Spända axlar

Dålig hållning
Dålig andning

Störd tarmfunktion

Musarm
Smärta i ländryggen

Cellulitbildning
Problem med genitalhälsa

Ledbesvär

Åderbråck
Dålig blod- och
 lymfcirkulation



DÄRFÖR FUNGERAR SALLIKONCEPTET!
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Tvådelad sadelstol, tryck på 
sittbenen. 

Odelad sadelstol, tryck på 
genitalierna.

Traditionell kontorsstol, tryck 
på lår och skinkor.

SITTRYCK I BÄCKENET 
(Bilder från Teckscans tryckmatta)

SITTRYCK I BÄCKENET 
Trycket som orsakas av konventionella stolsäten påverkar bäckenet, svansbenet och underlivet. Detta tryck tros i sin 
tur förvärra problem med tarmfunktion tarmfunktion, bäckenbotten och kan orsaka erektionsproblem.

I en konventionell stol brukar män luta sig bakåt för att undvika tryck på könsorganen. Detta leder till att ryggen 
rundas vilket orsakar ryggproblem. 

Hos en odelad sadelstol är trycket på bäckenet ännu högre. Vi försöker automatiskt undvika detta genom att luta 
bäckenet bakåt vilket gör att vi sjunker ihop och får ont i ryggen.  Om man har ont i ryggen, klarar man inte av att 
sitta med böjd rygg. Sitter man med rak rygg, hamnar trycket direkt på underlivet som domnar bort. 

När man sitter på en tvådelad stol är trycket på mjukdelarna lägre och vi kan sitta mer bekvämt i en balanserad ställning. 
Cirkulationen är också ostörd. Hos vissa Salli-modeller kan avståndet mellan sitsarna justeras. Vi rekommenderar 
vida byxor och att du drar upp byxbenen när du sitter ner för att tyget ska vara luftigt under bäckenet.

SALLI ARBETSSTATION TRADITIONELL ARBETSSTATION

Klara tankar
Avslappnade axlar 

Bra hållning
Djup andning
Bra tarmfunktion

Enkelt att jobba med mus
Hälsosam rygg

Ökad cirkulation i sätet
Bättre genitalhälsa

Ledvänlig

Bättre cirkulation i benen
Förbättrad blod- och
lymfcirkulation

Huvudvärk
Spända axlar

Dålig hållning
Dålig andning

Störd tarmfunktion

Musarm
Smärta i ländryggen

Cellulitbildning
Problem med genitalhälsa

Ledbesvär

Åderbråck
Dålig blod- och
 lymfcirkulation
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DU KANSKE OCKSÅ ÄR 
INTRESSERAD AV:

Salli Twin
Salli MultiAdjuster
Salli Kirurgi
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HÖJDJUSTERING MED HAND
OCH FOT

HÖJDJUSTERING MED HAND OCH FOT

Fotjustering låter dig styra sitshöjden utan att röra 
vid spaken för hand vilket undviker eventuella 
problem med hygienen. Det är lätt att hålla en 
optimal arbetshöjd eftersom justeringen inte 
kräver någon som helst ansträngning.

ALLROUND

ALLROUND
Allround kan användas i alla ställningar på stolen – 
framför, bakom eller på endera sidan för att stödja 
en eller båda händerna. Används den bakpå stolen 
fungerar Allround bra som ett tillfälligt stretchstöd. 
Du justerar enkelt från vänsterhänt till högerhänt 
genom att flytta justermekanismen på stödet.  
Allround fästs vid stolens gascylinder.

TANDVÅRD

TILLBEHÖR

SALLI SWINGFITSALLI SWING

En högkvalitativ aktiv sits med 
justerbar vidd. Män bör hålla 
avståndet mellan sitsarna stort nog 
för att undvika oönskat tryck. 

En högkvalitativ aktiv 
sits med fast vidd.

Salli Swing och Salli SwingFit har en gungmekanism som gör att sitsen kan luta i alla riktningar utan att behöva en 
separat spak. Detta möjliggör rörelse när du sitter vilket ökar blodcirkulationen (5 liter blod, 14 liter lymfvätska), stärker 
kärnmusklerna och ökar rörligheten i ländryggen. Hela kroppen är med. Avståndet mellan stolsitsarna möjliggör en 
god hållning dagen igenom utan obehagligt tryck på könsorganen. 

Många tandläkare drabbas av problem med nacken, axlarna och ländryggen. Den avslappnade och balanserade 
ställningen lindrar smärta och möjliggör djupare andning som i sin tur leder till mindre trötthet även under långa 
operationer. Salli Sadelstolar gör det enkelt att röra sig och komma nära patienten, vilket förstås gäller även för 
tandsköterskorna. Du ser bra in i patientens mun utan att anstränga ryggen eftersom det tvådelade sätet låter dig luta 
dig framåt och samtidigt hålla ryggen rak. Det kan ta tid att anpassa sig till den nya sitsen, men det är det värt.
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DU KANSKE OCKSÅ ÄR 
INTRESSERAD AV:

Salli Twin
Salli MultiAdjuster

En högkvalitativ aktiv 
sits med fast vidd.

En högkvalitativ aktiv sits med 
justerbar vidd. Män bör hålla 
avståndet mellan sitsarna stort nog 
för att undvika oönskat tryck.

SALLI SWING SALLI SWINGFIT

FRISÖRHJUL

ARMSTÖDSALLI COMPACT

FRISÖRHJUL
Vi rekommenderar solida industrihjul på Ø 75 mm som inte 
samlar hår.

SALLI COMPACT
Salli Compact är ett idealbord för manikyr. 

ARMSTÖD
Ett utmärkt hjälpmedel när du behöver armstöd. Armstödet 
kan vridas 180 grader för bättre stöd för armarna när du 
lutar dig fram. Kunden kan också använda Armstödet medan 
kosmetologen lägger make-up. Kan enbart användas med 
Twin och MultiAdjuster.

TILLBEHÖR

Salli Swing och Salli SwingFit har en gungmekanism som gör att sitsen kan luta i alla riktningar utan att behöva en 
separat spak. Detta möjliggör rörelse när du sitter vilket ökar blodcirkulationen (5 liter blod, 14 liter lymfvätska), stärker 
kärnmusklerna och ökar rörligheten i ländryggen. Hela kroppen är med. Avståndet mellan stolsitsarna möjliggör en 
god hållning dagen igenom utan obehagligt tryck på könsorganen.

Den avslappnade och balanserade ställningen lindrar smärta och möjliggör djupare andning vilket i sin tur motverkar 
trötthet även när du sitter under långa perioder utan att resa dig. Salli Sadelstolar gör det enkelt att röra sig, sträcka 
sig efter saker och komma nära kunden.

SKÖNHET OCH TERAPI
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DU KANSKE OCKSÅ ÄR 
INTRESSERAD AV:

Salli SwingFit
Salli MultiAdjuster

En högkvalitativ aktiv 
sits med fast vidd.

Om flera personer använder Salli 
Twin, rekomenderar vi den utan  
lutningsmekansim. Med enbart 
höjdjustering är den enklare att 
använda. 

SALLI SWING SALLI TWIN

ARMSTÖD SALLI KIRURGI

HÖJDJUSTERING MED HAND 
OCH FOT

ERGOREST

SALLI KIRURGI
Höjden kan justeras både med handen och 
foten. Det tvådelade sätet gör så att du kan 
luta dig framåt och ha god hållning även 
under långa operationer. 

ERGOREST
Ergorest handstöd minskar spänningar i nacken och 
axlarna. Finns tillgänglig med ett eller två stöd, med 
eller utan stretchstöd och är perfekt för laboratorier 
och för ultraljudsutrustning. 

HÖJDJUSTERING MED HAND OCH FOT
Låter dig styra sitshöjden utan att röra vid spaken 
för hand vilket undviker eventuella problem med 
hygienen.

ARMSTÖD
Ett utmärkt hjälpmedel när du behöver armstöd. 
Armstödet kan vridas 180 grader. Passar utmärkt 
för narkosläkare och kan användas i laboratorier 
och röntgen. Kan också med fördel användas när du 
behöver hålla ett öga på en patient eller skärm.

TILLBEHÖR

VÅRD
Salli Swing och Salli SwingFit har en gungmekanism som gör att sitsen kan luta i alla riktningar utan att behöva en 
separat spak. Detta möjliggör rörelse när du sitter vilket ökar blodcirkulationen (5 liter blod, 14 liter lymfvätska), 
stärker kärnmusklerna och ökar rörligheten i ländryggen. Hela kroppen är med. Avståndet mellan stolsitsarna 
möjliggör en god hållning dagen igenom utan obehagligt tryck på könsorganen.

Den avslappnade och balanserade ställningen lindrar smärta och möjliggör djupare andning som i sin tur leder till 
mindre trötthet även under långa operationer.  Salli Sadelstolar gör det enkelt att röra sig och komma nära patienten. 
Du behöver ingen separat arbetsstol vid skrivbordet eftersom det är så snabbt och enkelt att röra sig med Salli.
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DU KANSKE OCKSÅ ÄR 
INTRESSERAD AV:

Salli SwingFit
Salli MultiAdjuster
Salli Twin
Salli Professional

En högkvalitativ aktiv 
sits med fast vidd.

SALLI ESD

FLAMSÄKRA TEXTILÖVERDRAG

ARMSTÖD

TILLBEHÖR

INDUSTRI

ARMSTÖD
För precisionsarbeten och uppgifter som kräver armstöd. 
Armstödet är ett värdefullt hjälpmedel vid installations- 
och monteringsarbete och vid svetsning. Det passar 
också i kontrollrum för att ge stöd åt armarna medan 
skärmar övervakas eller för tillfällig avslappning. Stödet 
kan vridas 180 grader.

SALLI ESD
Salli ESD är perfekt för elektronikindustrin där stolen 
måste leda statisk elektricitet bort från användaren. Salli 
ESD leder bort även den minsta elektricitet som byggs 
upp. Salli ESD fungerar också bra på kontor då den 
minskar antalet elektriska stötar.

FLAMSÄKRA TEXTILÖVERDRAG
Flamsäkra textilöverdrag är perfekta för exempelvis 
svetsare.

En slitstark och prisvärd stol 
av svart polyuretan med svart 
plastfotkryss. Textilöverdrag 
medföljer.

Salli Rostfri är perfekt i miljöer 
som måste vara hygieniska 
och lätta att hålla rena. 
Såsom inom matindustrin 
eller i bagerier, laboratorier 
och storkök. Hela stolen kan 
tvättas med högtryckstvätt.

Den avslappnade och balanserade ställningen lindrar smärta och möjliggör djupare andning vilket i sin tur motverkar 
trötthet. Med Salli Sadelstolar är det lätt att röra sig och den 135-gradiga vinkeln i knäna och mellan låren och 
överkroppen garanterar god cirkulation (5 liter blod, 14 liter lymfvätska). Avståndet mellan stolsitsarna möjliggör en 
god hållning dagen igenom utan obehagligt tryck på könsorganen.

SALLI SWING SALLI ROSTFRI SALLI JOB
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SALLI SWING

SALLI SWINGFIT

SALLI AUTOSMART

SALLI ARMBÅGSBORDERGOELBO

ERGOELBO
ErgoElbo armstöd rekommenderas för skrivbord 
som är raka. Stödet underlättar så att du 
kommer in och får stöd åt armarna vilket leder 
till avslappnad nacke, axlar och rygg.

SALLI ARMBÅGSBORD
Armbågsbordet är en kompakt och mångsidig 
arbetsstation. Bordet har Trapp Nipsu, mjuka 
armstöd som gör bordet bekvämt att sitta vid 
och ger dig stöd. Armbågsbordet är perfekt för 
mötesrum, hotell och små kontor.

TILLBEHÖR

Aldrig förr har det varit så snabbt och enkelt att 
justera din arbetsmiljö! Salli AutoSmart känner 
av om användaren läser något på skärmen eller 
skriver på tangentbordet och justeras automatiskt 
till en för uppgiften optimal höjd.

Användaren kan antingen sitta eller stå framför bordet. Salli AutoSmart kan 
ha flera olika användare då bordet och monitorn justeras efter vem som är 
inloggad.

En dålig arbetsställning kan orsaka spänningar i nacken som stör blodflödet 
till hjärnan. Med Salli AutoSmart är nackmusklerna avslappnade och trycker 
inte på pulsådern som för blod till hjärnan. Detta garanterar optimal 
hjärnfunktion och innebär mindre huvudvärk.

Salli Swing och Salli SwingFit har en gungmekanism som gör att sitsen kan luta i alla 
riktningar utan att behöva en separat spak. Detta möjliggör rörelse när du sitter vilket 
ökar blodcirkulationen (5 liter blod, 14 liter lymfvätska), stärker kärnmusklerna och ökar 
rörligheten och ämnesomsättningen i ländryggen. Hela kroppen är med. Avståndet 
mellan stolsitsarna möjliggör en god hållning dagen igenom utan obehagligt tryck på 
könsorganen.

Den avslappnade och balanserade ställningen lindrar smärta och möjliggör djupare 
andning som i sin tur leder till mindre trötthet och ökad produktivitet. Salli Sadelstolar 
gör det enkelt att röra sig och sträcka sig efter saker. Det kan ta tid att anpassa sig till 
den nya sitsen, men det är det värt.

KONTOR OCH KUNDTJÄNST

DU KANSKE OCKSÅ ÄR 
INTRESSERAD AV:

Salli Twin
Salli MultiAdjuster
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SALLI SWING

SALLI SWINGFIT

SALLI SKOLA

SALLI ARMBÅGSBORDERGOELBO

ARMSTÖD

ERGOELBO
ErgoElbo armstöd rekommenderas för skrivbord 
som är raka. Stödet underlättar så att du 
kommer in och får stöd åt armarna vilket leder 
till avslappnad nacke, axlar och rygg.

SALLI ARMBÅGSBORD
En kompakt och mångsidig arbetsstation där 
höjden på stol och bord kan justeras separat. En 
fotstödsring kan användas för barn som inte når 
ned till golvet.

ARMSTÖD
Ett perfekt hjälpmedel när du behöver 
tillfälligt stöd. Till exempel när du håller 
ett öga på elever som skriver prov. 

TILLBEHÖR

Salli Skola är en prisvärd kombination av skolbänk och sadelstol. Stolen är 
lätt och enkel att flytta och har alla de goda kvaliteterna hos en tvådelad 
sadelstol. Höjden på skolbänken och stolen kan justeras separat.

Salli Swing och Salli SwingFit har en gungmekanism som gör att sitsen kan luta i alla riktningar 
utan att behöva en separat spak. Den avslappnade och balanserade ställningen lindrar smärta 
och möjliggör djupare andning vilket i sin tur motverkar trötthet, ökar energinivåerna och 
förbättrar koncentrationsförmågan. Salli Sadelstolar gör det enkelt att röra sig och sträcka 
sig efter saker.

Att stå och böja sig ner skapar stora påfrestningar på en lärares rygg. Med Salli Sadelstol är 
det enkelt att arbeta med ett individuellt barn eftersom du inte behöver böja dig ner. Det är 
enkelt att rulla över till barnets sida och titta ner samtidigt som du har en god och bekväm 
hållning. Du sitter högre upp på en sadelstol än på vanliga stolar, vilket passar bra inför en 
klass eller grupp.

Möjligheten för elever och studenter att justera skrivbord och 
stolar kan förbättra ergonomin oerhört. Ergonomi är en viktig del 
i minskning av smärtor, förbättrad hållning och en god rygghälsa 

i stort. Rastlösheten minskar eftersom ställningen är 
naturlig och bekväm. En bra hållning i skolan ger en frisk 
rygg i framtiden!

UTBILDNING

DU KANSKE OCKSÅ ÄR 
INTRESSERAD AV:

Salli MultiAdjuster
Salli Compact
Salli Office
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DU KANSKE OCKSÅ ÄR 
INTRESSERAD AV:

Salli Twin
Salli MultiAdjuster
Salli Professional
Salli Job

SALLI SWINGFIT

SALLI SWING

SALLI ARMBÅGSBORD
SALLI ARMBÅGSBORD
Armbågsbordet kan användas av hela familjen och 
passar till allt ifrån att göra läxorna, kolla Facebook, 
spela spel, rita, läsa tidningen, ta en kopp kaffe. ja, 
till vad som helst! En Fotstödsring kan användas 
för barn som inte når ned till golvet. Bordet kan 
också vadderas och passar då utmärkt för amning. 

FOTSTÖDSRING
Ger stöd vid höga arbetsstationer. 
Samma stol kan användas av hela 
familjen.

ERGOELBO
ErgoElbo armstöd rekommenderas för skrivbord 
som är raka. Stödet underlättar så att du 
kommer in och får stöd åt armarna vilket leder 
till avslappnad nacke, axlar och rygg.

FOTSTÖDSRING

ERGOELBO

SALLI COMPACT

TILLBEHÖR

Ha ditt eget kontor hemma. Alla i familjen 
kan använda Salli Compact eftersom det 
kan justeras elektriskt till optimal höjd. Du 
kan också höja upp bordet och stå framför 
det. 

Salli Swing och Salli SwingFit har en gungmekanism som gör att sitsen kan luta i alla 
riktningar utan att behöva en separat spak. Detta möjliggör rörelse när du sitter vilket 
ökar blodcirkulationen (5 liter blod, 14 liter lymfvätska), stärker kärnmusklerna och ökar 
rörligheten och ämnesomsättningen i ländryggen. Hela kroppen är med. Avståndet mellan 
stolsitsarna möjliggör en god hållning dagen igenom utan obehagligt tryck på könsorganen.

Den avslappnade och balanserade ställningen lindrar smärta och möjliggör djupare andning 
som i sin tur ger dig mer energi. Salli Sadelstolar gör det enkelt att röra sig när man gör olika 
hushållssysslor som att stryka och laga mat.

HEMMA



Gungmekanismen gör så att sitsen kan lutas i 
alla riktningar utan att det behövs en separat 
spak.

Fast sitsvidd.                         Justering av sitsvidd.

För de som föredrar 
lutning. Fast 
sitsvidd.

För de som föredrar 
lutning. Justering av 
sitsvidd.

Särskilt stark 
konstruktion. 
Maxlast 150 kg 
(vanligen 120 kg).

Perfekt för miljöer 
som måste vara 
hygieniska och lätta 
att hålla rena. Alla 
metalldelar är av 
rostfritt stål.

En slitstark sadelstol 
för verkstäder, 
monteringsanläggningar, 
fabriker, skolor, storkök 
och hem.

Salli ESD är 
idealstolen för 
elektronikindustrins 
behov där stolen 
måste kunna leda 
elektricitet. 

Lätt och prisvärd stol 
med alla de goda 
kvaliteterna hos en 
tvådelad sadelstol. 

Avståndet mellan 
sitsarna gör att 
en bra ställning 
kan upprätthållas 
även genom 
långa operationer. 
Höjdjustering 
med hand och fot 
medföljer.

En kompakt 
och mångsidig 
arbetsstation för 
kontoret eller 
hemmet. Mjuka 
underarmsstöd 
medföljer. 

Gungmekanism X X X / -

Justering av lutning X / - X

höjd och 
lutning med 

en och samma 
spak

X/- X / - X / -

Justering av sitsvidd X X X / SwingFit,  
MultiAdjuster X / MultiAdjuster

Sits Swing SwingFit Twin MultiAdjuster Twin Twin Twin utan lutning
Swing,  

SwingFit, Twin,
MultiAdjuster

Job Twin, MultiAdjuster Twin utan 
lutning

Klädsel  
A1- eller A2-kvalitetsläder 
eller konstläder, om inget 
annat anges

konstläder/svart 
polyuretan

A3 läder/ svart 
polyuretan ESD-textil

svart polyuretan 
med överdrag i 

bomull

finns även 
med ESD-textil

Gascylinder  
S,M,L. Krom / svart, om 
inget annat anges

krom M
krom svart krom svart krom

Fotkryss  
Ø 540 mm. Krom eller svart 
aluminium, om inget an-
nat anges

Ø 600 mm Ø 540 mm 
industrifotkryss

Ø 580 mm  
plastfotkryss

Ø 540 mm  
plastfotkryss krom Ø 600 mm

Hjul 
Ø 65 mjuka hjul, om inget 
annat anges

Ø  80 mm
industrihjul

Ø  65 mm  
ESD-hjul

Vikt kg 10,5 11,5 10,5 11,5 13 11,7 10,5 beror på sitsmodell 6 Twin 15,5
MultiAdjuster 16,5 16,5

Allround X X X X X

Armstöd X X X X
Ergorest X X X
Stretchstöd  
kräver Ø 600 mm bas X X X X som standard

Fothöjningskontroll  
särskild gascylinder i krom 
medföljer 

X X X X X X som standard X

Fotstödsring
X X X X X X X
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Gungmekanismen gör så att sitsen kan lutas i 
alla riktningar utan att det behövs en separat 
spak.

Fast sitsvidd.                         Justering av sitsvidd.

För de som föredrar 
lutning. Fast 
sitsvidd.

För de som föredrar 
lutning. Justering av 
sitsvidd.

Särskilt stark 
konstruktion. 
Maxlast 150 kg 
(vanligen 120 kg).

Perfekt för miljöer 
som måste vara 
hygieniska och lätta 
att hålla rena. Alla 
metalldelar är av 
rostfritt stål.

En slitstark sadelstol 
för verkstäder, 
monteringsanläggningar, 
fabriker, skolor, storkök 
och hem.

Salli ESD är 
idealstolen för 
elektronikindustrins 
behov där stolen 
måste kunna leda 
elektricitet. 

Lätt och prisvärd stol 
med alla de goda 
kvaliteterna hos en 
tvådelad sadelstol. 

Avståndet mellan 
sitsarna gör att 
en bra ställning 
kan upprätthållas 
även genom 
långa operationer. 
Höjdjustering 
med hand och fot 
medföljer.

En kompakt 
och mångsidig 
arbetsstation för 
kontoret eller 
hemmet. Mjuka 
underarmsstöd 
medföljer. 

Gungmekanism X X X / -

Justering av lutning X / - X

höjd och 
lutning med 

en och samma 
spak

X/- X / - X / -

Justering av sitsvidd X X X / SwingFit,  
MultiAdjuster X / MultiAdjuster

Sits Swing SwingFit Twin MultiAdjuster Twin Twin Twin utan lutning
Swing,  

SwingFit, Twin,
MultiAdjuster

Job Twin, MultiAdjuster Twin utan 
lutning

Klädsel  
A1- eller A2-kvalitetsläder 
eller konstläder, om inget 
annat anges

konstläder/svart 
polyuretan

A3 läder/ svart 
polyuretan ESD-textil

svart polyuretan 
med överdrag i 

bomull

finns även 
med ESD-textil

Gascylinder  
S,M,L. Krom / svart, om 
inget annat anges

krom M
krom svart krom svart krom

Fotkryss  
Ø 540 mm. Krom eller svart 
aluminium, om inget an-
nat anges

Ø 600 mm Ø 540 mm 
industrifotkryss

Ø 580 mm  
plastfotkryss

Ø 540 mm  
plastfotkryss krom Ø 600 mm

Hjul 
Ø 65 mjuka hjul, om inget 
annat anges

Ø  80 mm
industrihjul

Ø  65 mm  
ESD-hjul

Vikt kg 10,5 11,5 10,5 11,5 13 11,7 10,5 beror på sitsmodell 6 Twin 15,5
MultiAdjuster 16,5 16,5

Allround X X X X X

Armstöd X X X X
Ergorest X X X
Stretchstöd  
kräver Ø 600 mm bas X X X X som standard

Fothöjningskontroll  
särskild gascylinder i krom 
medföljer 

X X X X X X som standard X

Fotstödsring
X X X X X X X
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Allround kan flyttas fritt runt sto-
lens alla sidor och runt dess egen 
axel. Kan användas för stöd åt en 
eller båda armarna.
Fotkryss:  Ø 600 mm for SwingFit och 
Swing

Observera! För Swing och SwingFit 
behöver användare under 170 cm 
en kortare gascylinder. Den lägsta 
positionen hos MultiAdjuster och Twin är 
5 cm högre än utan Allround.

Klädsel: A1- eller A2-kvalitet-
släder, konstläder, ESD-textil, 
polyuretan 
Båge: längd ca 63 cm, bredd ca 
7 cm

Sits: MultiAdjuster, Twin
Färg: Armstöden är alltid svarta

Klädsel: A1- eller A2-kvalitetsläder, kon-
stläder, ESD-textil, polyuretan 
Fotkryss: stor bas Ø 600 mm

Observera! Användare under 165 cm 
behöver den korta gascylinder.

Stretchstöd är enbart till för 
tillfälligt stretchande, inte som 
ryggstöd. Sadelstolar behöver 
inga ryggstöd eftersom ryg-
gradens balanserade ställning 
stödjer överkroppen och muskler-
na kan hållas avslappnade.

Fotstödsringen är ett 
perfekt tillbehör vid höga 
arbetsstationer för att ge 
stöd åt fötterna. Ø 460 mm.

Möjliggör justering av sitshöjden 
utan att använda spaken för 
hand. Perfekt i miljöer där det är 
viktigt med hygien. Höjden kan 
fortfarande styras för hand om 
så önskas. Särskild gascylinder 
medföljer (krom; S, M, L)

Ergorest rörliga armstöd finns 
med eller utan Stretchstöd och 
med stöd för bara höger arm eller 
båda armarna. Passar utmärkt för 
tandläkare och i ultraljudsrum, eller 
för rehabilitering efter axelskador.

Armstödet passar utmärkt för preci-
sionsarbete eller för uppgifter där du 
behöver stöd för armarna. Det kan 
vridas 180 grader. Vi rekommenderar 
inte Armstöd för Swing och SwingFit 
eftersom den gungande sitsen kan 
göra så att Armstödet hamnar i en 
opassande vinkel.

FOTSTÖDSRINGENHÖJDJUSTERING MED 
HAND OCH FOT

STRETCHSTÖDERGOREST

ALLROUNDARMSTÖDET

TILLBEHÖR
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Användarhöjd <160 cm 160-180 cm >170 cm

Stol gascylinder kort medium lång

Twin max höjd (mm)
min höjd (mm)

610 mm
475 mm

765 mm
580 mm

890 mm
630 mm

MultiAdjuster max höjd (mm)
min höjd (mm)

605 mm
470 mm

760 mm
575 mm

885 mm
625 mm

Användarhöjd <165 cm 165-185 cm >175 cm

Stol gascylinder kort medium lång

SwingFit max höjd (mm)
min höjd (mm)

635 mm
500 mm

790 mm
605 mm

915 mm
655 mm

Swing max höjd (mm)
min höjd (mm)

635 mm
500 mm

790 mm
605 mm

915 mm
655 mm

Svart plast Ø 580 mm.

Användaren kan låsa hjulen om det behövs eller 
låta dem rulla fritt. Ø 65 mm.

Stolen förblir stilla när det inte är någon tyngd på 
den, men rullar lätt när du sitter på den.  Ett bra 
alternativ för barn och äldre. Ø 65 mm.

Hjul kan öppnas och rengöras. Ø 
62 mm.

Gummiyta. Bra på ojämn golvyta 
(till exempel betong), och till 
frisörer. Ø 75 mm.

Ø 65 mm.För hårda golv. Ø 65 mm.

Bra på ojämn golvyta (ex. klink-
ers) och på tjocka mattor. Ø 75 
mm.

För mjuka golv, heltäcknings-
matta. Ø 65 mm.

För hårda golv. Ø 65 mm. 
Standardhjul för alla Salli 
Sadelstolar om inget annat 
anges.

PLASTFOTKRYSSLITET FOTKRYSS

MJUKA, ANTISTATISKA HJUL (ESD)

TASSAR
HÅRDA, RENGÖRINGSBARA HJUL MJUKA, MEKANISKT LÅSBARA HJUL

HÅRDA HJUL, BROMSAR VID BELASTNING

MJUKA HJUL, BROMSAR OBELASTADE

MJUKA FRIKTIONSHJUL

STORA MJUKA HJUL

HÅRDA STANDARDHJUL

MJUKA STANDARDHJUL

STORT FOTKRYSS

GASCYLINDER

Stolen förblir stilla då du sitter på den, men rullar 
lätt när du reser dig upp.  Ett bra alternativ för stolar 
med fotring om användarens fötter ej når ned till 
golvet. Ø 50 mm.

För stolar som inte ska flyttas under 
användning, för exempelvis musiker 
eller skolbarn. Även för stolar med 
Fotstödsring ifall användaren inte når 
ned till golvet. Svart.

INDUSTRIHJUL

Endast för stolar utan tillbehör. Passar miljöer 
med begränsad yta, exempelvis tandvård. Krom, 
Ø 500 mm.

För stolar med Stretchstöd eller Armbågsbord och 
för Swing och SwingFit med Allround. Krom eller 
svart. Ø 600 mm.

TEKNISK INFORMATION
Sitsplattan   3 mm svartmålad stålplåt 
Gascylinder   3 längder, finns i krom och svart
Sitsens höjdjustering   Höjdjustering med handen, standard. Höjdjustering med foten också tillgängligt
Sitsens lutningsmekanism Standard för MultiAdjuster, Strong och Rostfri, finns även för Twin
Sitsens gungmekanism   Endast i SwingFit och Swing
Fotkryss    Aluminium fotkryss, Ø 540 mm, finns i krom och svart. Även andra modeller tillgängliga.
Hjul    Ø 65 mm, mjuka standardhjul. Även andra modeller tillgängliga.
Sitsens maxbelastning  120 kg, Salli Strong 150 kg
Garanti     Stolar 5 år. Salli Job, bord och tillbehör 2 år. Se garantiregler på www.salli.com för förlängd  
   garanti till 5 eller 10 år för stolar.
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NIPSU

Skrivbordsyta: 160 cm x  
90 cm x 2,5 cm
Skrivbordsmaterial: Vitt, 
högblankt laminat med 
runda kantprofiler 
Monitorarmar: med 1, 2 
eller 3 monitorarmar
Även med Powerkiss, 
sladdlös laddningslösning

• Mekanisk höjdjustering, 74-111 cm 
• Storlek 74 x 60 x 1,2 cm 
• Skrivbordsyta med spår för penna
• Maguttag som ger stöd åt överkroppen
• Säte i svart polyuretan med textilöverdrag
• Svart gasfjäder, S, M and L 
• Svart plastfotkryss
• Stolens vikt 6 kg
• Enkelt att städa golven, då man kan hänga upp 

stolen på bordet. Hängare för skolväskan. 

• Storlek medium för kontor eller hemmabruk
• Elektronisk höjdjustering mellan, 70–120 cm
• Minnesfunktion för 3 lagrade höjder 
• Bordsskiva 160 x 90 x 2,5 cm, 3D-laminat MDF 
• Runda kantprofiler
• Mörkgrått underrede 
• Elektronisk höjdjusteringsmekanism, intervall 70–120 cm
• Uttaget, support för rygg och axlar
• Färger: vit (i lager), ljusgrå och björk (lev. tid 2 veckor)
• Max last 140 kg

• Liten och lätt att flytta runt (2 hjul) för hemmabruk och 
på kontoret

• Elektronisk höjdjustering mellan 66–118 cm
• Bordsskiva 120 x 80 x 2,5 cm, 3D-laminat MDF 
• Rundade hörn, runda kantprofiler
• Silverfärgat underrede               
• Uttaget, stöd för rygg och axlar
• Färger: vit (i lager), ljusgrå (lev. tid 2 veckor)
• Max last 70 kg

Salli AutoSmart styrs av en innovativ mjukvara som gör att bords- 
och monitorhöjd kan ställas in separat för varje enskild användare 
för såväl stående som sittande arbetsställningar.

• Flera personer kan använda samma bord då användarens justerin-
gar är kopplade till inloggnings-ID.

• Uttaget i bordet ger användaren stöd för armarna och axlar. 

• Färger: högblankt vitt (i lager), ljusgrått och björk (leveranstid 2 
veckor).

• Max. last 160 kg.

De stoppade stöden stödjer armarna och minskar betydligt spänningarna i axel- 
och nackområdet.

ErgoElbo
ErgoElbo underarmstöd kan fästas på alla bord för att minska spänningarna i 
axlarna, nacke och de övre delarna av ryggen. Vidd 66,5 cm, djup 21 cm, tjocklek 
2,5 cm.

Nipsu
Mjukt stöd för armbågar, handleder och mushand som passar alla Salli-bord 
(höger eller vänster hänt). Svart polyuretan.

Trapp Nipsu
Stoppade stöd för armbågar och handleder. Används med centrerad 
ergonomisk mus eller laptop. Läder eller svart polyuretan.

SALLI OFFICE

ERGOELBO

TRAPP NIPSU

SALLI SKOLA

SALLI COMPACT

SALLI AUTOSMART

BORD

björk

björk

grå grå

grå

vitt vitt

vitt



     Herring Bone  9276 Candy   00109 White             8087 Royal

       45016 Orange                    9412 Terracotta                        5123 Greenland                       8025 Marine

       3601 Beige                             05011 Ferrari                               57349 Violet                          5307 Granite

            3119 Ash                              9535 Wine                              1727 Chocolate                           02 Black

 5607 Raven Wing  2551 Baltic           4020 Metallic Blue              1176 Red

         110 Black                               800 White                              Suojahuppu                            Suojahuppu

            191 Black                              153 Blue                                 135 Green                                 161 Grey

             137 Red

Puuvillakangas musta Palosuojattu kangas sininen
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Användbara verktyg för att 
ta bort gascylindern från 
fotkrysset och sitsen utan 
att skada delarna. Paketet 
består av två verktyg i en 
läderpåse. 

DEMONTERINGSVERKTYG FÖR 
STOL

Vi kan även klä stolen med ditt 
eget unika material.

Omklädnad av säte
Ny stoppning och läderklädsel 
med A1- eller A2-kvalitet-
släder. Även i konstläder. 

Extra stoppning
Extra lager stoppning och 
mjukare läder.  
Normal stoppning = 200 g/m²
Extra stoppning = 400 g/m²

Designa din egen Salli! 
Välj din egen färgkombination för  
• SwingFit
• Swing
• MultiAdjuster 
• Twin

Hela stolen kan rengöras och 
desinficeras med Unisepta Wipes. 
Irriterar inte huden. 100 st.

Storlek 100 cm x 95 cm Storlek 150 cm x 260 cm

Läder
Rengöres regelbundet med dammsugare. 
Lädret håller sig rent och vackert längre 
vid regelbunden rengöring med lätt 
fuktad trasa. Ta bort eventuella fläckar 
omedelbart. Använd en trasa eller 
hushållspapper som fuktats i vatten eller 
milt rengöringsmedel. Använd gärna 
specialprodukter för läderrengöring. 
Kläder eller textilier i material som färgar 
av sig kan ge fläckar på läder i ljusa färger.

Konstläder
Torka fläckar med mild tvål och varmt vatten. Låt torka eller blås torrt. Vi rekomenderar Unisepta 
Wipes för desinficering av stolen. Om du använder någon annan lösning som innehåller alkohol, 
testa den först under sätet.

Salli ESD-arbetsstation och säten eliminerar elenergi och låter negativa 
elektroder från marken nå kroppen – med andra ord jordas kroppen. 
Negativa elektroder fungerar som antioxidanter och skyddar oss från 
skadliga fria radikaler som kan orsaka kroniska inflammationer. Jordning 
kan förbättra matsmältningen, förhindra inflammation, förbättra sömnen 
och minska stresshormoner. (ESD = electrostatic discharge.)

Utbytbara överdrag som skyddar sitsen från smuts och gnistor. 

• Läder. Enkelt och prisvärt förnyelsealternativ.
• Konstläder. Lätt att desinficera.
• 100 % bomull. Kan tvättas i maskin. Perfekt om sitsen känns varm 

exempelvis under sommaren.  
• Gnistskyddad textil, luggvävnad, 100 % polyester (blå)

Salli Sadelstolar finns med ett antal olika 
klädselalternativ, allt för att på bästa möjliga sätt 
kunna tillfredsställa de särskilda behov olika kunder 
har. För normal kontorsanvändning rekommenderar 
vi det hållbara äkta lädret, som ”andas”, och för 
laboratorier erbjuder vi desinficerbart konstläder. 
För industrins särskilda behov, har vi gnistskyddande 
klädslar. De antistatiska ESD-materialen passar bäst 
för elektronikindustrin, men kan också användas i 
normala kontorsmiljöer där statisk uppbyggnad är ett 
känt problem. 

Stolarna är lätta att klä om, vilket gör Salli till en 
varaktig partner. Dessutom finns det separata 
sätesskydd, som kan användas för att skydda stolens 
klädsel från smuts, fukt eller gnistor. 

Salli Sadelstolar finns med följande klädselalternativ
• Alla modeller förutom Salli Professional: A1- eller 

A2-kvalitetsläder 
• Salli Professional: svart polyuretan eller A3-

kvalitetsläder  
• Desinficerbart konstläder 
• Antistatiskt ESD-textil  

KONSTLÄDER, 
SÄTESÖVERDRAG, 
ESD-TEXTILLÄDER

UNISEPTA WIPES RENGÖRING

ESD-MATTA, ESD-LAKANSÄTESÖVERDRAG

SALLI DESIGN & SALLI RAINBOW

KLÄDSEL- OCH FÄRGALTERNATIV

Kriterier för läderkvalitet
A1 Kvalité
Lite av lädrets naturliga 
struktur och märken är synliga. 
Lädret har bearbetats så 
att det är mjukt även under 
tillverkningsprocessen. 
Resultatet innebär att lädret är 
slitstarkt och lätt att rengöra. 

A2 Kvalité
En kombination av det 
naturliga lädrets komfort och 
hållbarhet. På ytan kan det på 
vissa delar eventuellt finnas 
synliga märken, men lädret är 
fortfarande motståndskraftigt 
mot slitage och hållbart att 
använda. 

A3 Kvalité
Det mest naturtrogna lädret. 
Det betyder att de naturliga 
egenskapernas såsom; rynkor, 
linjer, äkta mindre skärsår och 
repor syns. Ytan är lika hållbar 
och håller samma höga kvalité 
som A1 och A2. 



R

Salli stolarna tillverkas i Salli Systems 
egen fabrik i den pittoreska byn 
Rautalampi i centrala Finland. Varje 
högkvalitativ sits är handgjord. 
Företaget har ett strikt system 
för kvalitetskontrol och varje 
tillverkningsfas har specifika kriterier 
som måste uppnås.

TELEFON + 358 10 270 1210
FAX + 358 10 270 1209
INFO@SALLI.COM
WWW.SALLI.COM

SALLI SYSTEMS
SAHALANTIE 41
77700 RAUTALAMPI
FINLAND


