Modell High5

en höjdare för dig som har svårt att sitta still

Du får tillfällig vila i farten, eller stöd och avslappning när du ska sitta en
stund. High5 är en sittlösning som reducerar de belastningar kroppen lätt
utsätts för av andra så kallade ståstödsstolar, men bibehåller ändå möjligheten till rörelse och variation. Malmstolen High5 optimerar viktfördelningen
mellan sittbensknölar och lårens insidor, men erbjuder samtidigt flera olika
sittställningar.
Sitsens främre del ger tillfälligt stöd och vila vid stående position. Hoppar
man in på sätet, ger det höga, smala ryggstödet bra stöd, avlastning och
avslappning. Oavsett vilket är rörligheten intakt, tack vare den inbyggda
gungan. Naturliga rörelser och bättre blodcirkulation får du på köpet.
• Stolen är höj och sänkbar • Sitthöjd i standardutförande ca 60-80 cm •
Sittdjupsjustering 8 cm • Ryggstödet är höj- och sänkbart 10 cm • Vinkel
mellan ryggstöd och säte är steglöst justerbart • Nackstöd finns som tillbehör, justerbart i höjd, djup och anläggningsvinkel mot huvudet • Inbyggd
gunga, kan justeras efter användaren vikt • I standardutförande är stolen
utrustad med hjul för mjuka golv, svartlackerat fotkryss samt kallskumssäte
med LiquiCell-membran.

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

HiActive
Centrerad gunga
10° bakåt
Ca 58-79 cm
6 lägen / 8 cm
8 steg / ca 10 cm
D: 40 cm, B: 42 cm
H:61 cm, B: 38 cm
72 cm diameter
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1.

Det ledade viknackstödet
är ett tillbehör som avlastar
hals- och nack- muskler. Perfekt
för dig som tycker om att utnyttja
gungfunktionen på din stol och att
arbeta i en bakåtlutad ställning
då och då.

2.

Sadelsitsen optimerar viktfördelningen mellan sittbenen
och lårens insidor. Samtidigt
erbjuder sätet flera olika sätt att
sitta, längst ut på stolen för en
stunds stöd och vila eller längst
in på stolen för maximalt stöd och
avslappning. Sitsen är försedd med
LiquiCell-membran.

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

3.

Det höga smala ryggstödet
ger ett mycket bra stöd som
ger avlastning och avslappning.
Stolens gunga ger kroppen stora
möjligheter till rörelse under arbete

4.

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
Nej
Nej
Ja
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