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Handle Spin

Vissa arbetsplatser ställer 
unika krav på det dagliga 
sittandet. Därför skapade 
vi Lab & Support
I laboratoriemiljöer, vid kassor och på tandläkarmottagningar ställs det andra ergonomiska krav 

än vad det gör på mer traditionella kontorsarbetsplatser. Med hänsyn till dessa arbetsplatsers 

unika utforming har vi tagit fram produktserien Lab & Support. 
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Höganäs +301 har en Multimatic mekanism som kombinerar ergonomiskt tänkande med 

smidighet och enkelhet. Detta skapar möjlighet till ett rörligt och varierat sittande. Helst ska man 

försöka undvika att sitta för länge. Ta därför chansen att röra dig och ändra sittställning så ofta 

du kan. Gunga bakåt, sitt upprätt, sträck ut dig. Höj stolen och låt sitsen vinkla framåt så att du 

hamnar i en upprätt, balanserad sittställning. Eller stå upp och arbeta ett tag.
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Size har en freefloatgunga där sits och rygg går att låsa oberoende av varandra för att du enkelt 

skall kunna variera din arbetsställning. Size finns även i ESD-antistatutförande, godkänd enligt 

Statens Provnings Anstalt (1990:09) och även enligt Ericssons provningsmetod (1528-122).
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Slim är vår smidigaste arbetsstol avsedd för flexibla kontorsarbetsplatser i skolan eller i 

hemmet. En okomplicerad arbetsstol med logiska funktioner som bidrar till att skapa en 

ändamålsenlig arbetsmiljö. Stolen levereras i kartong och är lätt att montera på egen hand.
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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.
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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.



9Bing | LAB & SUPPORT

Bing 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 lämplig för arbete i kassa och 

produktionsmiljö. Levereras omonterad i kartong, lätt att montera på egen hand. Bing finns även 

i ESD-antistatutförande.



10 LAB & SUPPORT | Point

Point är en ergonomisk balanspall som hjälper dig att sitta på ett korrekt och avslappnat 

sätt. Point har en klädd sits i formguten kallskum som är utformad som en cykelsadel med tre 

spetsar. Point levereras i svart konstläder alternativt i slitstarkt tyg, Gabriel Event svart.
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Saddle är en ergonomisk sadelstol som hjälper dig att sitta på ett korrekt och avslappnat sätt. 

På Saddle kan även  sitsens vinkel enkelt justeras. Saddle levereras i svart konstläder alternativt 

i formpressad svart integralskum. Det är en stol i modern design och i ett nätt format. 
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Spin är en enkel laboratoriepall med rund roterbar sittplatta i formpressad svart integralskum. 

Stolens höjd regleras med gasfjäder och manövreras enkelt med en utlösande ring. Spin går 

att komplettera med fotring och med olika gaspelare samt underreden.
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Handle är en enkel och ergonomisk laboratoriepall med roterbar sittplatta i formpressad 

integralskum, på sitsens bakkant finns ett praktiskt handtag som också ger lite stöd och 

avlastning. På Handle kan även sitsens vinkel enkelt justeras.



Höganäs +301 39–51 44–60/51–73 43x47 40x36 +10°– -9 Tillval Tillval

Size 45–68 40–53/62–88 47x49 42x39/42x47 Ja Tillval Tillval

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

Bing 45–53 58–83 44x45 38x20 – Tillval –

Point 48–68 40–53 36x40 – – Nej –

Saddle 58–83 40–53 34x41 – – Tillval –

Spin 58–83 40–53 34x34 – – Tillval –

Handle 58–83 40–53 30x34 – – Tillval –
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Teknisk information.

Sitthöjd 

standard
Modell

Sitthöjd 

tillval
Sitsens 

DxB
Ryggens 

BxH
Vinkl. Sits 
och rygg

Fotring, 

ställbar i höjd
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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