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för dig som vill ha din stol ifred
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Rörelsefrihet och sittkomfort. Det självformande RelActive-ryggstödet, som
finns i både Hög- och Medium-version, med ZenXit inbyggt i skummet ger en
ergonomisk arbetsstol med extra bra stöd och avlastning. En knäledsfunktion
ger, rätt inställd efter användarens vikt, en i stort sett perfekt balansering.
Den stannar upp och balanserar kroppen precis i det läge du själv önskar.
Sitsen har en mjukt rundad vattenfallsfront som minskar risken för tryck
mot nerver och blodkärl i knävecken. Sätet har också ett gelmembran som
reducerar effekten från skjuvkraften - ”glida-framåt-kraften” - samt ytterligare
förbättrar viktfördelningen.
• Gungans hårdhet kan justeras med hänsyn till brukarens vikt • Gungans
rörelseomfång är ca 17° bakåt och 4° framåt • Ryggstöd i två versioner, Hög
och Medium • Ryggstödet är höj- och sänkbart och kan lutas steglöst • Sitthöjden regleras steglöst • Sittdjupsjustering i sex lägen inom ett område av
8 cm • Godkänd för 24 timmars användning • 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
Rygglutning
Säte
Ryggstöd Hög
Ryggstöd Medium
Fotkryss

RelActive
Knäledsgunga
17° bakåt, 4° framåt
ca 45-55 cm
6 lägen / 8 cm
8 steg /ca 10 cm
Steglös
D: 46 cm, B: 47 cm
H: 61 cm, B: 42 cm
H: 49 cm, B: 41 cm
72 cm diameter
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Det fjädrande systemet i
ryggstödet passar 95% av alla
användare utan några som helst
justeringar. Denna förmåga till
anpassning gör att kroppen får ett
svåröverträffat stöd och avlastning
vilken gör det enkelt för musklerna
att slappna av.
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.

3.

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.
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.

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

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

Ja
Högre / Lägre
Ja
Ja
Ja
CoronaPlus / ErgoFlex
Ja

Malmstolen AB, Strandvägen 19, SE-444 31 Stenungsund, tel: +46 (0)303 812 15, info@malmstolen.se, malmstolen.se

