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Basic består av enklare stolar med logiska och smidiga funktioner.
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Ronna Jenna Synkron

Enkelhet och smidighet 
är ledorden för 
produktserien Basic.

Produktserien Basic utgörs av enklare arbetsstolar som karakteriseras av god ergonomi 

och ett attraktivt pris. Stolarna har enkel men tilltalande design och smidiga och logiska 

funktioner.
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Jenna är en enklare arbetsstol utan gungfunktion med en rygg som lätt går att ställa om i vinkel, 

djup och höjd för individuell anpassning. Stolen är mycket prisvärd för enklare kontorsarbete i 

hem- eller skolmiljö. Levereras omonterad i kartong, lätt att montera på egen hand.

Jenna Synkron har en enkel gungfunktion som ger en behaglig rörelse. Med enkla och 

tydliga handgrepp ställer du in stolen så den passar dig. Stolen är mycket prisvärd för enklare 

kontorsarbete i hem- eller skolmiljö. Levereras omonterad i kartong, lätt att montera på egen 

hand.



Slim är vår smidigaste arbetsstol utformad för flexibla arbetsplatser i skolan eller hemmet. Den 

okomplicerade utformning och de logiska funktionerna bidrar till att skapa en ändamålsenlig 

arbetsmiljö. Slim är utrustad med en permanent gungfunktion som är helt öppen, det går att 

ställa in motståndet men det går inte att låsa ryggen. Armstöden är justerbara i höjd, bredd och 

djup beroende på hur du monterar dem.
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Ronna är en ergonomisk och prisvärd arbetsstol med tydliga och enkla reglage. Ronna har  en 

gungfunktion med ställbart motstånd, ställbar rygg i vinkel och höjd och sits justerbar i djup. 

Armstöden går att justera i höjd, bredd och djup beroende på hur du monterar dem.
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Soft Lite är arbetsstolen med maximalt stöd och som med sin synkrongunga ger en behaglig 

och följsam rörelse. Stolen Soft Lite ger maximalt stöd av svank, ländrygg och bröstrygg och 

finns med nackstöd och armstöd som tillval.



Jenna 42–54 40–53/62–88 46x47 43x40 Endast rygg Nej Tillval

Jenna Synkron 42–54 40–53/62–88 46x47 43x40/43x50 Ja Nej Tillval

Slim 42–54 40–53/62–88 42x43 39x38/39x49 Endast rygg Nej Tillval

Ronna 42–54 40–53/50–62 46x53 49x55 Ja Tillval Tillval

Soft Lite 45–58 40–53/50–62 47x49 42x57 Ja Tillval Tillval
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Teknisk information.

Sitthöjd 

standard
Modell

Sitthöjd 

tillval
Sitsens 

DxB
Ryggens 

BxH
Vinkl. Sits 
och rygg Nackstöd Armstöd
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Showroom

Etage 1 
Permanent showroom

Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm

www.etage1.se

Studio L6 
Permanent showroom

Lasarettsgatan 6
411 19 Göteborg
www.studiol6.se

Kontakt

Officeline Huvudkontor 
Montering, showroom

Konsul Johnsons väg 1
149 45 Nynäshamn

Telefon: 08 556 119 00
E-post: info@officeline.se

Officeline Höganäs 
Tillverkning, showroom

Verkstadsgatan 8
263 36 Höganäs

Telefon: 08 556 119 00
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