Modell 6000

Du får total kontroll över rörligheten med en manuell arbetsstol utan gungfunktion. Gör de justeringar du vill och lås sedan stolen i önskat läge. En
funktionell arbetsstol för dig som behöver sitta stadigt, men som inte arbetar
i sittande ställning hela dagen.
Stolslutningen kan steglöst justeras mellan 6° framåt och 4° bakåt • Ryggstödet är steglöst höj- och sänkbart • Ryggstödslutningen kan steglöst justeras
• Stolen är steglöst höj- och sänkbar • Sittdjupsjustering i sex lägen inom
ett område av 8 cm • Finns i bänkarbetsversion med förlängd gasfjäder
och fotring samt kan fås i ESD-utförande • I standardutförande är stolen
utrustad med hjul för mjuka golv, svartlackerat fotkryss samt kallskumssäte.

specifikationer
System
Gunga
Omfång gunga
Sitthöjd
Sittdjupsjustering
Rygghöjdsjustering
Rygglutning
Säte
Ryggstöd Hög
Ryggstöd Medium
Fotkryss

Therapod
Manuell
4° bakåt, 6° framåt
Ca 45-56 cm
6 lägen / 8 cm
Steglös / ca 15 cm
Steglös
D: 46 cm, B: 47 cm
H: 61 cm, B: 42 cm
H: 49 cm, B: 42 cm
72 cm diameter
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Med sina fyra elastiska band
formar sig ryggstödet av sig
själv efter din naturliga ryggprofil.
Ryggraden får maximalt med stöd
och hålls naturligt upprätt med
minimal muskelansträngning. På
så sätt får musklerna avlastning
och kan slappna av.
Armstöd kan vara skönt för
den som vill kunna variera
arbetsställning. Malmstolen har
flera olika armstöd som tillbehör.
Alla armstöd är höj- och sänkbara,
enkla att montera och ta bort och
ErgoFlex är dessutom skjutbara
i djupled och vridbara 25° inåt.

tillbehör
Hjul för hårda golv
Gaspelare
Polerat fotkryss
Pascal by DUX-säte
Viknackstöd
Armstöd
Tiltspärr
Fotring

Det ledade viknackstödet
är ett tillbehör som avlastar
hals- och nackmuskler. Perfekt för
dig som tycker om att utnyttja
gungfunktionen på din stol och
att arbeta i en bakåtlutad ställning
då och då.
Fotkryss i aluminium finns i
två varianter – polerat och
svartlackerat. För att din stol ska
rulla lätt kan du också välja hjul som
passar golvet vid din arbetsplats.
Mjuka hjul för hårda golv och hårda
hjul för mjuka golv.

Ja
Högre / Lägre
Ja
Ja
Ja med hög rygg
CoronaPlus / ErgoFlex
Nej
Ja
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