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Polo M Polo S

Ergonomiska produkter 
för alla miljöer.
Höj-och sänkbara bord har med tiden blivit allt vanligare och därmed har också intresset för 

stolar anpassade till dessa miljöer ökat. Nu följer vi trenden och introducerar nya produktserien 

Care.  

I och med Care lanseras  den nya sadelstolen Polo. Med Polo vill vi hjälpa dig till en bra 

kroppshållning och ett aktivt och flexibelt sittande. Polo är en unik sadelstol som är framtagen 

för att tillgodose de flestas krav på ett ergonomiskt sittande och passar utmärkt till de flesta 

miljöer och branscher. 

Polo ger möjlighet till rörelse och variation och kan anpassas efter individuella behov och 

förutsättningar. Att sitta i en ryttarställning och därmed bevara ryggens naturliga position är 

både gynnsamt och avlastar nacke och svank.

Serien består av fyra olika modeller, allt för att tillgodose allas olika krav på sittande. Stolarna 

kan kompletteras med diverse olika tillbehör såsom armstöd, ryggstöd, fotring, fotreglage. Ett 

stort urval av material finns tillgängligt både i tyg, konstläder och skinn. Sadelstolarna passar 

utmärkt i trånga utrymmen på grund av dess form. 
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Polo S, är den smalare sadelstolen i  Polo serien. Stolen har en liten och mjuk sits stoppad med  

formgjuten kallskum som är utvecklad för att ge bästa möjliga sittkomfort med högsta kvalitet. 

Polo har en fast tvåspaksmekanik som kan vinklas och låsas i olika positioner allt för att få en så 

aktiv och varierad sittställning som möjligt. Att sitta i ridande position med öppen vinkel i höften 

avlastar ryggen, förbättrar din hållning och stärker kroppens muskler samt minskar risken för 

olika typer av belastningsskador. Stolen är lämplig till användning i de flesta miljöer bla dental, 

medicin, industri och kontor.

 

Polo S Active, samma sits som ovan men stolen har en aktiv gungmekanik som gör sitsen 

konstant rörlig i alla led vilket förbättrar din hållning och stärker muskulaturen i ryggen. Sitsen 

följer kroppens alla rörelser och aktiverar kroppens muskler medans du jobbar. På så sätt uppnår 

du ett aktivt och dynamiskt sittande. Med Polo aktiv erbjuder vi dig ett ergonomiskt, rörligt och 

välmående sittande när du arbetar.

Gaspelare anpassas efter användarens längd och behov, finns i tre olika höjder. Låg, mellan och 

hög. Underredet är som standard i krom med svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss 

och gaspelare. Tillbehör ryggstöd (ej aktiv modellen), armstöd Curve, fotring och fotreglage. Polo 

erbjuds i konstläder, tyg och skinn.
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Polo M, är vår mediummodell i Polo serien. Stolens sits är stoppad med formgjuten kallskum, 

mjuk och skön. Stolen har en bra sittkomfort med högsta kvalitet. Stolen passar de flestas 

behov av sittande, lite bredare modell än Polo small. Polo har en fast tvåspaksmekanik som kan 

vinklas och låsas i olika positioner allt för att få en så aktiv och varierad sittställning som möjligt. 

Att sitta i ridande position med öppen vinkel i höften avlastar ryggen, förbättrar din hållning och 

stärker kroppens muskler samt minskar risken för olika typer av belastningsskador. Stolen är 

lämplig till användning i de flesta miljöer bla dental, medicin, industri och kontor.

 

Polo M Active, samma sits som ovan men stolen har en aktiv gungmekanik som gör sitsen 

konstant rörlig i alla led vilket förbättrar din hållning och stärker muskulaturen i ryggen. Sitsen 

följer kroppens alla rörelser och aktiverar kroppens muskler medans du jobbar. På så sätt 

uppnår du ett aktivt och dynamiskt sittande. Med Polo aktiv erbjuder vi dig ett ergonomiskt och 

välmående sittande när du arbetar. 

 

Gaspelare anpassas efter användarens längd och behov, finns i tre olika höjder. Låg, mellan och 

hög. Underredet är som standard i krom med svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss 

och gaspelare. Tillbehör ryggstöd (ej aktiv modellen), armstöd Curve, fotring och fotreglage. 

Polo erbjuds i konstläder, tyg och skinn.
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Polo M Male, är vår mediummodell i Polo serien med urtag i framkant. Stolens sits är mjuk och 

skön, stoppad med polyeter och t-skum. Stolen är specifikt utvecklad för att passa ett manligt 

sittande. Polo har en fast tvåspaksmekanik som kan vinklas och låsas i olika positioner allt för att 

få en så aktiv och varierad sittställning som möjligt. Att sitta i ridande position med öppen vinkel 

i höften avlastar ryggen, förbättrar din hållning och stärker kroppens muskler samt minskar 

risken för olika typer av belastningsskador. Stolen är lämplig till användning i de flesta miljöer 

bla dental, medicin, industri och

 

Polo M Male Active, samma sits som ovan men stolen har en aktiv gungmekanik som gör 

sitsen konstant rörlig i alla led vilket förbättrar din hållning och stärker muskulaturen i ryggen. 

Sitsen följer kroppens alla rörelser och aktiverar kroppens muskler medans du jobbar. På så 

sätt uppnår du ett aktivt och dynamiskt sittande. Med Polo aktiv erbjuder vi dig ett ergonomiskt 

och välmående sittande när du arbetar.

 

Gaspelare anpassas efter användarens längd och behov, finns i tre olika höjder. Låg, mellan och 

hög. Underredet är som standard i krom med svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss 

och gaspelare. Tillbehör ryggstöd (ej aktiv modellen), armstöd Curve, fotring och fotreglage. 

Polo erbjuds i konstläder, tyg och skinn.
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Polo L, är vår Large modell i Polo-serien. Stolens sits är stoppad med polyeter och t-skum 

allt för att få en så hög sittkomfort som  möjligt. Stolen är vår bredaste modell i Polofamiljen, 

sitsen är smal i framkant och bredare baktill allt för att ge en så bra och skön sittkänsla som 

möjligt. Polo har en fast tvåspaksmekanik som kan vinklas och låsas i olika positioner allt 

för att få en så aktiv och varierad sittställning som möjligt. Att sitta i ridande position med 

öppen vinkel i höften avlastar ryggen, förbättrar din hållning och stärker kroppens muskler 

samt minskar risken för olika typer av belastningsskador. Stolen är lämplig till användning i 

de flesta miljöer bla dental, medicin, industri och kontor.

 

Polo L Active, samma sits som ovan men stolen har en aktiv gungmekanik som gör sitsen 

konstant rörlig i alla led vilket förbättrar din hållning och stärker muskulaturen i ryggen. Sitsen 

följer kroppens alla rörelser och aktiverar kroppens muskler medans du jobbar. På så sätt 

uppnår du ett aktivt och dynamiskt sittande. Med Polo aktiv erbjuder vi dig ett ergonomiskt 

och välmående sittande när du arbetar.

 

Gaspelare anpassas efter användarens längd och behov, finns i tre olika höjder. Låg, mellan 

och hög. Underredet är som standard i krom med svarta hjul. Som tillval finns även svart 

lackat kryss och gaspelare. Tillbehör ryggstöd (ej aktiv modellen), armstöd Curve, fotring och 

fotreglage. Polo erbjuds i konstläder, tyg och skinn.
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Circle är en liten pall med mjuk och skön sits.  Sitsens runda utformning ger användaren 

en god komfort. Stolen har en ring under sitsen som enkelt höjdjusterar pallen oberoende 

av sittposition. Gaspelaren anpassas efter användarens behov och finns i tre olika längder. 

Underredet är i krom med svarta hjul som standard. Circle finns med tillvalen ryggstöd, armstöd 

Curve, fotring och fotreglage.
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Kari är en traditionell stol med god sittkomfort. Sits och rygg är vinklingsbara och ryggen kan 

justeras i höjd och djupled. Stolen har en enkel gungfunktion som ger en behaglig rörelse. Med 

enkla och tydliga handgrepp ställer du in stolen så den passar dig och just dina behov. Kari erbjuds 

med två olika storlekar på sitsen, en mjuk tunn och en mjuk tjockare.
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Ergo Sun är en lyckad kombination av bra ergonomi och god design. Stolen ger användaren 

ett rörligt och varierat sittande. Stolen stimulerar till aktiv rörelse mellan sittande och stående, 

vilket gör Ergo Sun till en utmärkt arbetsstol i de flesta branscher. Ryggen justeras till önskad höjd 

utan varken knappar eller spakar. Utrustad med allra bästa freefloat mekanism där sits och rygg 

går att låsa oberoende av varandra gör det enkelt att variera arbetsställning. Sitsen kan vinklas 

framåt och ryggen sluter till ordentligt i svanken och hjälper dig till en bra hållning. Den speciella 

utformningen av sitsen och ryggbrickan ger kroppen maximalt stöd.



Tillbehör

Teknisk information.

Armstöd Curve, som passar 
till alla stolar, ger stöd åt både 
arm, rygg och mage, justeras 
enkelt med en mekanik för 
bästa användning. Mjuk och 
skön stoppning. 

Fotreglage, höjdjustering 
med fotring, höjden regleras 
med foten. Utmärkt på 
arbetsplatser där kraven är 
höga på desinfektion. 

Fotring, fotstöd när höga 
arbetspositioner krävs.

Ryggstöd: Mjuk och skön 
stoppning, Höjd 23 cm, 
justerbart i djup- och höjdled, 
kan låsas i olika positioner.
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Polo
Vinklingsbar tvåspaksmekanik ställbar, grundpris
Rörlig gungmekanik, Polo active
Vinklingsbar trespaksmekanik, ryggstöd, (standard)
Fotkryss, aluminium 50 cm, (standard)
Fotkryss, aluminium 57 cm, rygg och armstöd (standard)
Gaspelare krom, sitthöjd 54 - 73 cm (standard)
Gaspelare krom, fotaktivator, sitthöjd 57 - 76 cm (standard)
Male, gaspelare krom, fotaktivator, sitthöjd 65- 92 cm (standard)
Male, gaspelare krom, sitthöjd 63-90 cm (standard)
Hjul krom 60 mm, rygg och armstöd, (standard)
Hjul svarta 50 mm, (standard)
5 års garanti
Circle
Fast mekanik, justering höjd med ring (standard)
Fast mekanik, justering höjd fotaktivator  (standard)
Vinklingsbar trespaksmekanik, ryggstöd, (standard)
Gaspelare krom, sitthöjd 54-73 cm (standard)
Hjul krom 60 mm, rygg och armstöd, (standard)
Fotkryss, aluminium 50 cm, (standard)
Fotkryss aluminium 57 cm, rygg och armstöd, (standard)
Gaspelare krom fotaktivator, 57 - 76 cm (standard)
5 års garanti
Kari
T-sits tjock med Memory foam
Fotkryss, aluminium 57 cm (standard)
Gaspelare, krom, sitthöjd 40 -53 cm, (standard)
Hjul krom 60 mm, (standard)
Armstöd, ställbara i höjd, bredd, djup och vinkel (tillval)
5 års garanti
Ergo Sun
Fotkryss, krom 55 cm, (standard)
Gaspelare, krom, sitthöjd 40 - 53 cm, (standard)
Hjul krom 60 mm, (standard)
Armstöd, ställbara i höjd, bredd, djup och vinkel (tillval)
5 års garanti
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Polo S 54-73 30x33 37x25 Ja Tillval

Polo S Active 54-73 30x33 x Ja/sits Tillval

Polo S fotaktivator 57-76 30x33 37x25 Ja Tillval

Polo M 54-73 32x40 37x25 Ja Tillval

Polo M Active 54-73 32x40 x Ja/sits Tillval

Polo M fotaktivator 57-76 32x40 37x25 Ja Tillval

Polo M Male 63-90 32x40 37x25 Ja Tillval

Polo M Male Activate 63-90 32x40 x Ja/sits Tillval

Polo M Male fotaktivator 65-92 32x40 37x25 Ja Tillval

Polo L 54-73 34x40 37x25 Ja Tillval

Polo L Active 54-73 34x40 x Ja/sits Tillval

Polo L fotaktivator 57-76 34x40 37x25 Ja Tillval

Circle 54-73 35x35 37x25 Ja Tillval

Kari 45-53 44x45 38x20 Ja Tillval

Ergo Sun 45-58 44x45 40x33 Ja Tillval

Sitthöjd
(cm)

Sits
DXB

Modell Armstöd
Ryggstöd

DXB
Vinkl. sits och rygg

Till Care-segmentet används Bröderna Jörgensens vinyler, Elmos skinn och Gabriels tyger.
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Showroom

Etage 1 
Permanent showroom

Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm

www.etage1.se

Studio L6 
Permanent showroom

Lasarettsgatan 6
411 19 Göteborg
www.studiol6.se

Showroom/Karlstad 
Permanent showroom

Orkangatan 2
652 21 Karlstad

marie@officeline.se

Kontakt

Officeline Huvudkontor 
Montering, showroom

Konsul Johnsons väg 1
149 45 Nynäshamn

Telefon: 08 556 119 00
E-post: info@officeline.se

Officeline Höganäs 
Tillverkning, showroom

Verkstadsgatan 8
263 36 Höganäs

Telefon: 08 556 119 00
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