
Yoyo
KONTORSSTOL MED ÖPPEN MESHRYGG

Yoyo är en arbetsstol som erbjuder allt man kan behöva både när det gäller

funktion och uttryck. Utformningen är stilrent enkel och meshryggen ger ett svalt

och bekvämt ryggstöd. Yoyo är kompakt förpackad för att spara utrymme,

transporter och material.

MODELL Kontorsstol med meshrygg

VARIANTER – Öppen meshrygg – Täckt meshrygg

– Utan armstöd – Med armstöd

TILLVAL – Alternativ för hjul

DETALJER – Öppen meshrygg alternativt meshrygg med täckkåpa. Justerbart

svankstöd. Höjdjusterbar gaspelare av stål. Fotkryss av gjuten

återvunnen plast med hjul.

KONSTRUKTION Rygg med stomme samt J-bar av plast. Utbytbar sittstomme av

plast med stoppning av kallskum. Justerbart svankstöd av plast.

Mekanism gjuten i återvunnen aluminium. Höjdjusterbar gaspelare

av stål. 5-stjärnigt fotkryss av gjuten återvunnen plast med hjul i

diameter 50 mm. Armstöd av formsprutad plast.

DIMENSIONER Höjd: 1000-1140 mm Bredd: 620-685 mm

Djup: 640 mm Sitthöjd (belastad): 410-535 mm

Sittdjup: 420-480 mm Totalhöjd armstöd: 610-840 mm

VIKT 17.0 kg

TESTAD EN 1335 1, EN 1335-2

GARANTI 5 år
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Yoyo
KONTORSSTOL MED TÄCKT MESHRYGG

Yoyo är en arbetsstol som erbjuder allt man kan behöva både när det gäller

funktion och uttryck. Utformningen är stilrent enkel och meshryggen ger ett svalt

och bekvämt ryggstöd. Yoyo är kompakt förpackad för att spara utrymme,

transporter och material.

Rygg har bakre täckkåpa av plast.

MODELL Kontorsstol med meshrygg

VARIANTER – Öppen meshrygg – Täckt meshrygg

– Utan armstöd – Med armstöd

TILLVAL – Alternativ för hjul

DETALJER – Öppen meshrygg alternativt meshrygg med täckkåpa. Justerbart

svankstöd. Höjdjusterbar gaspelare av stål. Fotkryss av gjuten

återvunnen plast med hjul.

KONSTRUKTION Rygg med stomme samt J-bar av plast. Utbytbar sittstomme av

plast med stoppning av kallskum. Justerbart svankstöd av plast.

Mekanism gjuten i återvunnen aluminium. Höjdjusterbar gaspelare

av stål. 5-stjärnigt fotkryss av gjuten återvunnen plast med hjul i

diameter 50 mm. Armstöd av formsprutad plast.

DIMENSIONER Höjd: 960-1170 mm Bredd: 620-685 mm

Djup: 640 mm Sitthöjd (belastad): 410-535 mm

Sittdjup: 440-500 mm Totalhöjd armstöd: 610-840 mm

VIKT 17.0 kg

TESTAD EN 1335 1, EN 1335-2

GARANTI 5 år
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