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Klassisk design med 
moderna funktioner.

Classic består av stolar med ett eget formspråk och avancerade 
teknik utvecklad för god ergonomi.
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3Introduktion | CLASSIC

Surf Mesh

Det bästa från förr 
kombinerat med det 
bästa från idag.
Med våra Classic-produkter erbjuder vi arbetsstolar med bestående värde, ett alldeles eget 

formspråk och avancerad teknik utvecklad för god ergonomi. Designen är klassisk, enkel och 

tilltalande med moderna funktioner som är både smidiga och logiska.



4 CLASSIC | Sign Original

Sign Original har förmodligen den skönaste gungfuktionen på marknaden. Som den enda stolen 

med en synkronmekanism med dubbla fjädrar erbjuder Sign Original de bästa möjliga inställningarna 

av motståndet i gungan vilket ger en mjukare gång och ett större viktjusteringsintervall.
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Surf är stolen som ger dig maximalt stöd och följsamma rörelser med sin synkrongunga. Surf 

följer kroppens naturliga rörelser både i framåt- och tillbakalutad arbetsställning. Surf finns 

även med Freefloat-mekanism vilket innebär att sits och rygg rör sig oberoende av varandra 

och är låsbara var för sig. Välj att låsa ryggen men låt sitsen följa rörelserna, eller tvärtom. 



6 CLASSIC | Ergo Sun

Ergo Sun är den första frukten av sammanslagningen mellan Officeline och Höganäsmöbler. 

Resultatet är en sällsynt lyckad kombination av bra ergonomi och god design som för samman 

Sten Engdals klassiska former med Officelines moderna teknik.
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Mesh har en synkron gungfunktion som ger maximalt stöd genom att följa kroppens naturliga 

rörelser både i framåt- och tillbakalutad arbetsställning. Detta ger maximalt stöd av svank, 

ländrygg och bröstrygg samtidigt som möjligheten finns att luta sig tillbaka och öppna upp 

höftleden. Med en rygg klädd i nät ger Mesh ett behagligt stöd men också bra ventilation för 

ryggen. Mesh finns även i utanförande Mesh Aktiv, då med en självreglerande mekanism som 

lämpar sig mycket väl för det aktivitetsbaserade kontoret.



Sign Original 45–56 40–53/50–62 45x47 39x53 Ja Tillval 1 Tillval

Surf 40–53 50–70/62–88 47x49 42x47/42x57 Ja Tillval 2 Tillval

Ergo Sun 45–58 58–83 44x45 40x33 Ja Nej Tillval

Mesh 40–52 - 48x54 46x54 Ja Tillval Tillval

8 CLASSIC | Teknisk Information

Teknisk information.

Sitthöjd 

standard
Modell

Sitthöjd 

tillval
Sitsens 

DxB
Ryggens 

BxH
Vinkl. Sits 
och rygg Nackstöd Armstöd

1 Endast vid nybeställning
2 Endast Surf high
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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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