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Design BRUNO MATHSSON

Bruno Mathsson ritade sits och rygg till våra stolar med avsikten att man obehindrat skall kunna ha 
en god kroppshållning vid arbetsplatsen utan att anstränga sig. Stolarna är utvecklade för att passa 
yrkesgrupper som tillbringar många timmar sittande och som behöver ett bra stöd för hela kroppen och 
samtidigt mycket god rörelsefrihet.

Baserat på Mathssons geniala design erbjuder vi flera modeller som är anpassade för att tillgodose 
specifika användarkrav i olika arbetssituationer.

SAGA

En vidareuteckling av Support-
stolen. Sits och rygg kan just-
eras oberoende av varandra. 
Stolen har inga utstickande 
skarpa kanter eller delar. Hela 
mekaniken är täckt för förbät-
trad hygien.

TABURETT ASSISTENT

Utvecklad specifikt för as-
sistenters lite högre sittande 
med en djup, vinklingsbar sits, 
hög pelare och fotstöd. Armstö-
det ger rygg- och magstöd för 
ökad räckvidd och flexibilitet.

SUPPORT

Den djupt skålade sitsen och 
rundade ryggstödet ger avlast-
ning för rygg och axlar. Free 
float funktionen gör att sits och 
rygg följer användarens rörel-
ser.

TABURETT

En stol för traditionellt sittande. 
Stolen passar användare utan 
behov av ryggstöd. Sitsens 
kompakta form ger maximal 
flexibilitet och rörelsefrihet. Den 
djupt skålade sitsen kan tippas.

PRISMA

En minimalistisk stol av hög 
kvalitet med en rund, mjuk sits. 
Passar främst under kortare ar-
betsmoment. Höjden regleras 
enkelt med en ring under sit-
sen.

AKKA

En traditionell stol med vin-
klingsbar sits och ett ryggstöd 
som kan justeras i höjd- och 
djupled. Ryggstödet är rundat 
och sitsen lätt skålformad för
förbättrad ergonomi.

ÖVRIGA MODELLER

STOLAR



SADELSTOLAR

PERFECT Classic

En mjuk och lite bredare sits. 
Handkontrollerad höjd och vin-
keljustering under sitsen.
Passar utmärkt till kvinnor.

PERFECT Lite

En liten, mjuk sits vars smala 
utformning ger användaren en 
mer kompakt sittställning. Spa-
kar för höjd och vinkeljustering 
undersitsen.

PERFECT Lite Hybrid

PERFECT Lite utrustad med 
en free-float mekanik som kan 
låsas med hjälp av en spak. 
Sitsen följer kroppens rörelser 
och aktiverar på så sätt flera av 
kroppens muskelgrupper.

PERFECT Advanced

En mjuk och lite bredare sits 
med tryckavlastande områden 
i sitsen som tillgodoser ergono-
miska krav hos män. Spakar för 
höjd och vinkeljustering under
sitsen.

PERFECT Lite Advanced

Likt Perfect Advanced men 
med en mindre, mer kompakt 
sits. Tryckavlastande områden 
i sitsen gör att den framförallt 
tillgodoser ergonomiska krav 
hos män.

PERFECT Lite Adv Hybrid

PERFECT Lite Advanced 
utrustad med en låsbar free-
float mekanik. Funktionen ak-
tiverar muskelgrupper i hela 
kroppen. Avlastande områden i 
sitsen gör den lämplig för fram-
förallt män.

Sitt rätt, sitt PERFECT

PERFECT Sadelstol hjälper dig att hitta och bibehålla en god kroppshållning under hela abetsdagen. 
Våra sadelstolar möjliggör ett aktivt och varierat sittande samt erbjuder flexibilitet i sittandet så att 
olämpliga belastningar kan undvikas. Sadelstolarnas kompakta design ger ökad rörelsefrihet i trånga 
utrymmen.

I PERFECT serien ingår två modeller i två olika storlekar. Underredet är kromat med mjuka hjul för 
hårda golv som standard. Gaspelare anpassas till användarens längd för optimal arbetsställning. De 
flesta sadelstolar kan utrustas med fotaktivator och ryggstöd.



TILLBEHÖR

Hjul

FotringFotaktivator

Förenklar justering
genom att höjden
regleras med foten.
Passar till samtliga
modeller.

SWING Armstöd

Armstöd som även
fungerar som rygg och
magstöd. 360
graders justermån.
Kan även justeras
kring sin egen axel.

MiniSWING

Ett högkvalitativt
armstöd som även
kan justeras kring
sin egen axel.
Passar till samtliga
stolar och sadlar.

Ryggstöd

Svankstöd som kan
regleras i höjd och
djup oberoende av
sitsen. Passar till
alla sadelmodeller
utom HYBRID.

Armstöd RELAX 2D

Avlastar rygg och
axlar och följer
kroppens rörelser
fram/bak och höger/
vänster. Passar till
SUPPORT.

Armstöd FAST

Ett traditionellt
armstöd justerbart i
höjdled. Passar till
SUPPORT.
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