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Den intelligenta arbetsstolen!

Design, användarvänlighet och kvalitet är i fokus 
på Lanab Designs mest avancerade, men enkla 
arbetsstol. 
Med automatisk viktreglering, synkrongunga och 
enkel höjdreglering av ryggen underlättar LD6000i 
för användaren. Dessutom är den idealisk för det 
aktivitetsbaserade kontoret: Oavsett vilken plats 
du väljer behöver du bara sätta dig ner. 

Stolen anpassar sig efter just dig!

Design: Olle Lundberg

Förutom att sitsen följer dina sitt- 
rörelser, går den att justera i djupled 
för att passa din längd.

SITSENS DJUP

Ryggen har ett skjutbart reglage, 
som gör att svankstödet enkelt 
anpassas till din rygg.

RYGGENS HÖJD

Armstöden är höj- och sänkbara, 
vinklingsbara samt justerbara i 
djupled med skjutbara armstöds-
plattor. Armstöd är tillval och 
måste fabriksmonteras.

ARMSTÖD

Stolens öppningsvinkel går att justera 
i fyra lägen genom att vrida på det 
främre reglaget.
Den bakre spaken används för att låsa 
eller frigöra sitsens vinkling.

ENKLA REGLAGE

Våra hjul finns både för hårda och 
mjuka golv. Du kan även välja glid-
fötter. Fotkryssen har alltid infällda 
halkskydd.

ANPASSADE HJUL

Synkrongungan gör att sits och 
rygg följs åt vid framåtlutad eller 
bakåtlutad sittställning och ger 
därför maximalt stöd för svank och 
rygg. Gungans motstånd justeras 
automatiskt till din vikt.

VIKTREGLERAD  
SYNKRONGUNGA



SPECIFIKATIONER

FÄRGER

Standardtyget Camira Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden 140 cm. Standardfärgerna 
är svart, gråt, blå, röd och marinblå. Accenttyg är Camira Nexus Graphite. Kontakta oss gärna för 
en offert och leveranstid vid önskemål om andra färger eller tyger.
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EN-testad och godkänd enligt EN1335 part 1, 2 och 3.

Alla plastdetaljer större än 50 g är märkta för återvinning  
enligt ISO EN ISO 11469:2001 och ISO 1043-2.

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger.

Camira Nexus Graphite

ACCENTTYG

Röd (41)Blå (22) Marinblå (43)Grå (07)Svart (02)

CAMIRA AQUARIUS
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tyg art.nr

Camira Aquarius (std) 070333XX

TILLBEHÖR

antal art.nr

Glidfot 5 st 07507550

Hjul hårda golv 5 st 07507850

Hjul mjuka golv 5 st 07507350

Bromsade hjul 5 st 07507860

Armstöd 1 par 07509908

Fotkryss krom, gaspelare, hjul 07509800

MÅTT

Ryggens bredd 380 mm

Ryggens höjd 600 - 670 mm

Sitsens bredd 480 mm

Sitsens djup 460 mm

Sitthöjd 400 - 520 mm

TYGÅTGÅNG (tygbredd 140 cm)

1 STOL = 120 cm

>2 STOLAR = 90 cm / stol
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