
Spine
ARBETSSTOL MED STORT NACKSTÖD

Spine är en modulär och ergonomisk plattform av hybridstolar.

Plattformsuppbyggnaden gör att den enkelt kan byggas om till alla varianter inom

familjen, för att anpassas till hela kontoret. Spine kan alternera mellan flexibel pall,

mötesstol och dedikerad arbetsstol för fokuserat arbete. Gungmekanismen ger

360 graders frihet i sittrörelsen, för ett aktivt sittande. Spines layer-by-layer design

innebär att alla delar av stolen är separerbara och kan bytas ut eller uppdateras

efter behov, samt att delarna är tillverkade av rena, återvinningsbara material.

Spine arbetsstol har en “ryggrad”, en ryggstolpe med ett steglöst fäste för

justering av höjden på rygg- och nackstöd. Valbar storlek på nackstöd där det

stora nackstödet ger extra avskärmning för fokuserat arbete.

MODELL Spine arbetsstol

TILLVAL – Alternativa färger på spine (ryggstolpe)

– Fotkryss i blank aluminium

– Intervallbromsade hjul

– Alternativa färger på hjul

– Alternativ färg på sömmar

DETALJER – Sits och ryggstöd kan fås i olika tyger.

– Reglerbar sitthöjd (slaglängd 95 mm). Tilter-motion gunga som

medger en 360 graders frihet i sitsrörelsen. Allroundhjul som

lämpar sig för alla golv. Steglös positionering av ryggstöd och

huvudstöd.

KONSTRUKTION Fotkryss och sitsmekanism i gjutet aluminium. Gaslift och

ryggstolpe i stål. Sits, rygg och nackstöd har trästomme klädd med

formgjutet PUR- skum. Reglage i POM och Polyamid.

DIMENSIONER Höjd: 1310-1500 mm Bredd: 600 mm

Djup: 660 mm Sitthöjd (belastad): 425-520 mm

Sitthöjd: 465-560 mm Diameter fot: 700 mm

VIKT 11.5 kg

TESTAD Testad enligt EN 16139:2013



GARANTI 10 år
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Spine
ARBETSSTOL MED LITET NACKSTÖD

Spine är en modulär och ergonomisk plattform av hybridstolar.

Plattformsuppbyggnaden gör att den enkelt kan byggas om till alla varianter inom

familjen, för att anpassas till hela kontoret. Spine kan alternera mellan flexibel pall,

mötesstol och dedikerad arbetsstol för fokuserat arbete. Gungmekanismen ger

360 graders frihet i sittrörelsen, för ett aktivt sittande. Spines layer-by-layer design

innebär att alla delar av stolen är separerbara och kan bytas ut eller uppdateras

efter behov, samt att delarna är tillverkade av rena, återvinningsbara material.

Spine arbetsstol har en “ryggrad”, en ryggstolpe med ett steglöst fäste för

justering av höjden på rygg- och nackstöd. Valbar storlek på nackstöd där det

stora nackstödet ger extra avskärmning för fokuserat arbete.

MODELL Spine arbetsstol

TILLVAL – Alternativa färger på spine (ryggstolpe)

– Fotkryss i blank aluminium

– Intervallbromsade hjul

– Alternativa färger på hjul

– Alternativ färg på sömmar

DETALJER – Sits och ryggstöd kan fås i olika tyger.

– Reglerbar sitthöjd (slaglängd 95 mm). Tilter-motion gunga som

medger en 360 graders frihet i sitsrörelsen. Allroundhjul som

lämpar sig för alla golv. Steglös positionering av ryggstöd och

huvudstöd.

KONSTRUKTION Fotkryss och sitsmekanism i gjutet aluminium. Gaslift och

ryggstolpe i stål. Sits, rygg och nackstöd har trästomme klädd med

formgjutet PUR- skum. Reglage i POM och Polyamid.

DIMENSIONER Höjd: 1310-1460 mm Bredd: 600 mm

Djup: 600 mm Sitthöjd (belastad): 425-520 mm

Sitthöjd: 465-560 mm Diameter fot: 700 mm

VIKT 10.7 kg

TESTAD Testad enligt EN 16139:2013
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