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Justera sitthöjden och vid behov ryggstödshöjden på Malmstolen R2 och
arbetsstolen är klar för användning. Intuitivt sätter man sig rätt i stolen
redan från början. Gungans balansering sköter sig helt själv.
• Konstruktion utifrån en helt ny mekanism • Gungans balansering sköter sig helt själv
• Gungans rörelseomfång är ca 11° bakåt och 4° framåt • Ryggstöd i två versioner,
Hög och Medium • Ryggstödet är höj- och sänkbart • Sitthöjden regleras steglöst
• Inbyggd ZenXit modul ger ryggstödet extra hög komfort

1.

Det fjädrande systemet i
ryggstödet passar 95% av
alla användare utan några som
helst justeringar. Denna förmåga
till anpassning gör att kroppen får
ett svåröverträff

2.

Medium-ryggstöd med en
extremt hög komfort. För dig
som trivs bättre med ett något
mindre ryggstöd.

4.

Fotkryss i nylon med mindre
diameter (68 cm) så att stolarna lättare kan användas runt t
ex ett konferensbord. 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.

3.

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.

specifikationer
System
Gunga
Omfång gunga
Sitthöjd
Rygghöjdsjustering
Säte
Ryggstöd – hög
Ryggstöd – medium
Fotkryss

RelActive
Balansgunga
11° bakåt/4° framåt
Ca 41-50 cm
8 steg / ca 10 cm
D: 46 cm, B: 47 cm
H: 61 cm, B: 42 cm
H: 49 cm, B: 41 cm
68 cm diameter

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

Ja
Högre, ca 44-54 cm
Ja
Ja, med hög rygg
Ja
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