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Arbetsstol med design och hög kvalitet.  
Rygg och sits är ergonomiskt utformade för 
god sittkomfort. Stolen har en synkrongunga 
som kan ställas in efter kroppens vikt och som 
kan låsas i fem positioner. Gungan och ryggen 
har säkerhetsspärr. Ryggbrickan kan justeras i 
höjdled. Stolen kan erhållas i ett stort urval av 
tyger. Som tillval kan armstöd erhållas.

Viktreglering anpassar hårdheten i 
gungan efter din kroppsvikt. ingår 
som standard.

VIKTREGLERAD GUNGA

Ryggen är justerbar i höjd vilket gör 
att svanken kan anpassas till din rygg.

JUSTERBAR RYGG

Armstöden är höj- och sänkbara, 
vinklingsbara samt justerbara i sidled. 
Armstöd är tillval.

ARMSTÖD

Välj hjul efter golvunderlag. Våra hjul 
finns både för hårda och mjuka golv. 
Du kan även välja glidfötter.

ANPASSADE HJUL

Sitsen och ryggen vinklas synkront 
dvs. vid framåtlutad sittställning 
vinklas även sitsen framåt och vid 
bakåtlutad sittställning öppnas höft-
vinkeln för att stimulera cirkulationen 
i kroppen.

SYNKRONGUNGA



SPECIFIKATIONER

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.
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tyg art.nr

Exkl. tyg 07025100

Camira Aquarius (std) 070251XX

Camira Aquarius (övr) 07025129

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 07509905

Fotkryss krom, gaspelare, hjul 07509800

FÄRGER

Standardtyget Camira Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden 
140 cm. Standardfärgerna är svart, gråt, blå, röd och marinblå. 
Kontakta oss gärna för en offert och leveranstid vid önskemål om andra 
färger eller tyger. Röd (41)Blå (22) Marinblå (43)Grå (07)Svart (02)

MÅTT

Ryggens bredd 420 mm

Ryggens höjd 470 mm

Sitsens bredd 470 mm

Sitsens djup 450 mm

Sitthöjd 410 - 530 mm

TYGÅTGÅNG:

Tygbredd 140 cm = 100 cm

Tygbredd 150 cm = 90 cm
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