HÖGANÄS+
Anpassad för dig

Höganäs+, formgiven av Sten Engdal
och en stilren designklassiker!
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Höganäs

Höganäs Eco

Höganäs+

Alla är vi formade olika.
Därför skapade vi Höganäs+
och Höganäs ECO
Ingen människa är den andra lik. Därför krävs
det arbetsstolar som kan utformas individuellt
vilket är särskilt viktigt då många av oss
tillbringar en stor del av arbetslivet sittande.
Höganäs+ är en serie arbetsstolar utvecklade
för största möjliga rörlighet, flexibilitet och
bekvämlighet. Höganäs ECO är speciellt
anpassat för stå/sitt-arbetsplatser.
Serien består av 14 grundmodeller i olika
form och storlek men kan anpassas genom
att fritt kombinera olika sitsar och ryggbrickor
för en helt skräddarsydd arbetsstol. Du kan
välja mellan nio olika ryggstöd beroende på
om du har lång eller kort rygg eller om du har

brett eller smalt axelparti. Vår unika back-up
svankstödskudde, som vi har utvecklat själva,
pumpas upp och anpassas efter din kropp för
att på så sätt ge maximalt stöd för längdryggen
och bästa sittkomfort.
Byggd från grunden – med ergonomi i fokus –
är Höganässerien framtagen för att tillgodose
ett hälsosamt och bekvämt sittande. Med
Höganässeriens breda urval kan du få en stol
individuellt anpassat för just dig! Just hur din
stol ska se ut hjälper våra återförsäljare till att
prova ut.

Höganäs
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Höganäs

Mängder med
variationer och tillval
Näst intill oändliga möjligheter och en enorm
detaljnoggrannhet gör Höganäs+ till en av våra
bästa och mest personliga stolar. Med fler än
20 000 variationer kan Höganäs+ bli precist
skräddarsydd efter dina behov och önskemål.

Ryggar

Nackstöd

Höganäs erbjuder sju
olika ryggar som alla ger
ryggradsstöd oavsett om du
sitter upprätt, med benen
utsträckta, i balanspositionen
eller bakåtlutad.

Bra huvud- och nackstöd när
du lutar dig tillbaka. Höganäs+
har två olika nackstöd som
anpassar sig väl efter din
individuella hållning.

Sitsar
Det finns fyra olika
sitsar, alla med en markerad
nedåtlutande form längst
fram. Sätesskålen är platt i
mitten för att underlätta ett
varierat sittande.

Tillval
Höganäs+ kan utrustas med
en mängd olika tillbehör samt
ett uppblåsbart stöd för
ländryggen.

Gaspelare
Stolens höjd kan ställas
in i tre olika höjdintervaller tillsammans med
rekommenderade tillbehör
beroende på om du har
långa eller korta ben.

Höganäs
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Bekväma sittställningar
från upprätt till viloläge
Lanab Groups Höganässerie med olika modeller för olika behov är utvecklade i nära
samarbete med ergonomer, sjukgymnaster, formgivare och våra användare. Helst
ska man försöka undvika att sitta stilla för länge så ta chansen att röra dig och ändra
sittställning så ofta du kan. Gunga bakåt, sitt upprätt, sträck ut dig eller höj stolen och
låt sitsen vinkla framåt så att du hamnar i en upprätt, balanserad sittställning.
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Höganäs

SITTA UPPRÄTT
Detta är utgångspunkten när du ska göra en grundinställning av stolen.
Du ställer enkelt in sitthöjd, sittdjup och armstöd så att du får ett riktigt
och bekvämt stöd när du arbetar, t ex vid datorn. Det är också viktigt
att ställa in gungans hårdhet så att du får ett rejält stöd av ryggrickan
utan känslan av att stolen gungar bakåt eller att den känns för hård.

STÅSITTA
För att variera ditt sittande ökar du sitthöjden tills bäckenet börjar
rotera framåt och du känner att du kan sitta rak i ryggen utan
ansträngning. Den höjd du väljer är mycket individuell. För vissa
kommer känslan av att sitta i balans redan vid 5 till 10 cm höjning
medan andra får höja stolen mer. Det viktiga är att du kan dra in
benen under sitsen och att sittställningen känns naturlig.

TILLBAKALUTAD
Höganäs+ har en stolsmekanism med tre balansaxlar som gör att du
kan sitta utsträckt och tillbakalutad, men med fullt stöd för ryggen och
utan att fötterna lättar från marken. På så sätt öppnar du upp kroppen
och underlättar andning och blodcirkulation.

UTSTRÄCKT
Balansaxlarna gör att sitsen vinklar framåt samtidigt som ryggbrickan
vinklar sig bakåt. När som helst när man sitter kan man känna för att
sträcka ut sig. Bekvämt och med fortsatt fullt stöd för ryggen.

Höganäs
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Höganäs+
Höganäs+, formgiven av Sten Engdal, är vår mest flexibla
kontorsstol och en stilren designklassiker. Genom att
välja bredder, höjder och tillbehör kan du skapa din helt
egna, skräddarsydda stol. Detta gör Höganäs perfekt
för alla individer. Höganäs+ är framtagen ur ergonomisk
synpunkt för att tillgodose hälsosamt och bekvämt
sittande.
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Höganäs

Design: Sten Engdal

Höganäs +301

10
Höganäs +301, stolen som kombinerar
smidighet och enkelhet utan att dra ner på
det ergonomiska tänkandet och komforten.
Höganäs +301 är en smidig och bekväm stol

med ett justerbart stöd för ryggen. Modellen
+301 har seriens minsta ryggbricka och är
därmed väl anpassad för miljöer där det inte
finns plats för en stor stol.

Höganäs
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Höganäs +361 • +362

Design: Sten Engdal

10
Modell +361/+362 tillhör några av våra mest
omtyckta stolar i Höganässerien. Genom
att uppfylla alla ergonomiska krav en riktigt
bra kontorsarbetsstol ska, samt att den
erbjuds i flera olika utförande är Höganäs
+361/+362 en arbetsstol för alla. Höganässtolen
+361/+361S/+362 finns i tre olika varianter.
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Höganäs

Skillnaden är att modellen +361S levereras med
en 3 cm smalare sits och ryggbricka, den passar
alltså dig som tycker att den vanliga modellen
blir för stor. Modell +362 är i grunden samma
stol som +361 men är helt klädd i tyg och saknar
därmed plastkant runt ryggbricka och sits.

Design: Sten Engdal

Höganäs +381 • +382

10
Modell+381/+382 är vår mest sålda kontorsstol.
Precis som den mindre modellen +361/+362
uppfyller +381/+382 alla de ergonomiska krav
vi ställer på våra produkter för att våga kalla
dem riktigt bra stolar. Precis som modellerna
+361/+362 finns +381 i tre olika varianter, +381,

+381S och +382. Modellen +381S erbjuder en 3 cm
smalare sits och ryggbricka än +381. Höganäs
+382 är i grunden samma stol som +381 med
skillnaden att den är helt klädd i tyg och saknar
därmed plastkant runt sitsen och ryggbrickan.

Höganäs
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Höganäs +561 • +562

Design: Sten Engdal

10
Modell +561/+562 är de största arbetsstolarna
vi har, 3 cm bredare och 2 cm djupare. Med en
mer generös stoppning och volym i sits och
rygg erbjuder +561/+562 ytterligare komfort och
lämpar sig väl för att sitta längre stunder i.
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Höganäs

Likt de andra stolarna i Plusserien erbjuds
Höganäs +560 i mer än ett utförande. Höganäs
+562 är i grunden samma stol som +561 med
skillnaden att den är helt klädd i tyg och saknar
därmed plastkant runt sitsen och ryggbrickan.

Design: Sten Engdal

Höganäs +501 • +502

10
Modell +501/+502 skiljer sig från de övriga
stolarna i Höganäs Plusserien. Med en speciellt
utformad rygg med en kant av kallskum som
sedan fyllts av mjuk polyeter upplevs stolen
som väldigt mjuk och komfortabel. Precis

som de andra stolarna i Plusserien skiljer sig
+502 från +501 genom att 502 är helt tygklädd
och därmed sakna plastkant runt sits och
ryggbricka.

Höganäs
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Stolsdelar och
tillval till Höganäs+
Ryggbrickor

Smal

Standard

Bred

Höganäs +361 S
38 x 46 cm

Höganäs +301
40 x 36 cm

Höganäs +501
42 x 53 cm

Höganäs +381 S
38 x 54 cm

Höganäs +361
41 x 46 cm

Höganäs +561
44 x 54 cm

Höganäs +381
41 x 54 cm

Sitsar
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Höganäs

Smal sits, 40 x 47 cm
+361S, +381S. Memory Foam.

Standard, 43 x 47 cm
+301, +361/362, +381/382.
Memory Foam.

Memory Foam är standard.

Djup sits, 43 x 49 cm.
Sitsen är 2 cm djupare än
standradsisen +361 und +381.
Memory Foam.

Bred sits, 46 x 49 cm
+501/502, +561/562.
Memory Foam.

Nackstöd

Klädsel

Nackstöd klätt i tyg eller skinn

Nackstöd med hållare som förlängts 4 cm.
Klädd i tyg eller skinn

Armstöd

Fotring

Tygklädd med plastkant runt sits och
ryggbricka.

Rygg och sits helt
klädda i tyg.

Gaspelare

Typ 1 (Standard)
Sitthöjd 40–57 cm

Typ 2
Sitthöjd 45–64 cm
Armstöd ställbar höjd 19–29 cm, ställbar bredd
40–51 cm. Avstånd till sitsens framkant ställbar
8–23 cm. Armstödsplatta vridbar 360°.

Fotring, ställbar i höjd

Fotkryss
Typ 3
Sitthöjd 51–73 cm

Sitthöjd 45-70 cm

Fotkryss i polerad aluminium

Fotkryss i svartlackerad aluminium

Hjul

Back up

Hjul, svarta

Intervallbromsade hjul

Glidfötter

Uppblåsbart svankstöd med två kamrar

Höganäs

15

Teknisk information Höganäs+

• Mekanism med låsningsbar vippgunga
• Gasreglerad ryggstödsvinkel
• Vajerreglage
• Ställbart sittdjup
• Ställbar sittvinkel
• Sits och rygg helt klädda i tyg eller skinn
• Fotkryss i svart aluminium med svart gaspelare (standard)
• Fotkryss i polerad aluminium (tillval)
• Hjul, svarta (standard)
• Gasreglerad sitthöjd, 40–57 cm (standard)
• Tio års garanti
• Armstöd ställbara i höjd, bredd, djup och vinkel (tillval)
• Nackstöd ställbart i höjd och djup (tillval)
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Stolsdelar och
tillval till Höganäs+

Modell

Sitthöjd

Rygg B x H

Vinkl. sits
och rygg

Back-up

Nackstöd

Armstöd

Höganäs +301

40–57

47–43

40–36

Ja

Nej

Nej

Tillval

Höganäs +301 High

51–73

47–43

40–36

Ja

Nej

Nej

Tillval

Höganäs +361/362*

40–57

47–43

41–46

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Höganäs +361S*

40–57

47–40

38–46

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Höganäs +381/382*

40–57

47–43

41–54

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Höganäs +381S*

40–57

47–40

38–54

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Höganäs +561/562*

40–57

49–46

44–54

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Höganäs +501/502*

40–57

49–46

42–53

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

* Nackstöd kan inte efterbeställas på dessa stolar.

Höganäs
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Höganäs ECO
Höganäs ECO tillgodoser alla de krav som den
elektriskt höj- och sänkbara datorarbetsplatsen
ställer på flexibilitet och effektivitet. Den avancerade
stolsmekanismen med tre balansaxlar gör att ECO
erbjuder maximala möjligheter för varierat sittande
och en stol som rör sig i symbios med kroppen.
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Höganäs

Design: Jonas Norrthon

Höganäs ECO S & M

10
Höganäs ECO Small och ECO Medium är en
liten och nätt arbetsstol för små och smärta
personer och är utvecklad för att tillgodose alla
de krav som den moderna kontorsarbetsplatsen
ställer på flexibilitet och effektivitet. Den
skjutbara sitsen och ryggbrickan är rörliga
oberoende av varandra. Många arbetsplatser

är idag för Stå/Sitt. Därför är Höganäs ECO
utrustad med en patenterad balanskudde som
är infälld i sitsens framkant. Denna dyna känns
inte när man sitter som vanligt, men hindrar
kroppen från att glida av sistsen när man höjer
stolen till halvsittande och därmed vinklar fram
sitsen.

Höganäs

19

Höganäs ECO L

Design: Jonas Norrthon

10
Höganäs ECO Large är en betydligt rymligare
modell och passar längre och mer storvuxna
personer. Den skjutbara sitsen och ryggbrickan
är rörliga oberoende av varandra. Detta i
kombination med balanskudden gör den speciellt
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användbar för den som har en arbetsplats med
ett elmanövrerat bord för Stå/Sitt. I halvhögt
sittande kan man utan ansträngning bibehålla
den svank man har i stående ställning samtidigt
som man avlastar fötterna.

Tillbehör Höganäs ECO
Nackstöd

Armstöd

Gaspelare

Typ 1 (Standard)
Sitthöjd 41–58 cm

Nackstöd klätt i tyg eller skinn

Armstöd Standard. Ställbar höjd 19-26 cm, ställbar
bredd 37-50 cm. Avstånd till sitsens framkant 14-23 cm.
Armstödsplatta vridbar 30°.

Typ 2
Sitthöjd 46–66 cm

Balanskudde

Typ 3
Sitthöjd 52–75 cm

Sitthöjd 46-72 cm

Fotkryss

Fotkryss i polerad aluminium

Fotkryss i svartlackerad aluminium

Hjul

Back up

Hjul, svarta

Intervallbromsade hjul

Glidfötter

Uppblåsbart svankstöd med två kamrar

Höganäs
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Information Höganäs ECO
• Mekanism med låsningsbar vippgunga
• Gasreglerad ryggstödsvinkel
• Ställbart sittdjup
• Ställbar sittvinkel
• Sits och rygg helt klädda i tyg eller skinn
• Fotkryss i svart aluminium med svart gaspelare (standard)
• Fotkryss i polerad aluminium (tillval)
• Hjul, svarta (standard)
• Gasreglerad sitthöjd, 41–59 cm (standard)
• Tio års garanti
• Armstöd ställbara i höjd, bredd, djup och vinkel (tillval)
• Nackstöd ställbart i höjd och djup (tillval)

Sitthöjd

Sits D x B

Rygg B x H

Vinkl. sits
och rygg

Höganäs ECO Small*

41–59

46–40

40–49

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Höganäs ECO Medium*

41–59

46–40

40–55

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Höganäs ECO Large*

41–59

50–44

47–55

Ja

Tillval

Tillval

Tillval

Modell

* Nackstöd kan inte efterbeställas på dessa stolar.
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Back-up

Nackstöd

Armstöd

Välj Höganäs för kvalitet och
ett miljötänkande för framtiden
Vi ser inte på en arbetsstol som slit-ochsläng eller något man byter ut vartannat år.
Vi är nämligen övertygade om att kvalitet
alltid lönar sig i det långa loppet, både för dig
och för miljön. Vill man sitta bra går det inte
att kompromissa, eftersom en kompromiss
alltid innebär en försämrad funktion eller
att hållbarheten blir lidande. Därför går
vi alltid noga till väga då vi utvecklar våra
produkter. Vi väljer helt enkelt de bästa
konstruktionslösningarna som vi vet fungerar
och som håller i längden. Vi tummar aldrig på
kvaliteten, därför kan vi också lämna tio års
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Sit up

garanti på alla våra stolar. Kvalitet och en lång
livslängd är viktiga faktorer vid val av arbetsstol.
Något som är minst lika viktigt är att produkten
är tillverkad på ett för miljön bra och hållbart
sätt. För oss är det självklart att i största möjliga
utsträckning välja naturliga material som
trä, stål och aluminium i våra stolar. Stål och
aluminium kan smältas ner och återanvändas
igen utan att förlora sina egenskaper. Trä,
textilier och olika stoppningsmaterial går till
förbränning och ger på så sätt energi tillbaka.
Det vi investerar i vår miljö är något som vi alla
har glädje av i framtiden.

EN 1335

Symbolen visar hur många
timmars användning som
maximalt rekommenderas
per dag!

Höganäs
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Kontakt
HUVUDKONTOR
Besök och lager:
Lanab Group AB
Lerbacksgatan 7
571 38 Nässjö
+46 (0)380-31 11 00
info@lanabgroup.se

Lanab Group AB
Box 372
571 24 Nässjö

Kundsupport
Kontakta vår kundsupport om du har några frågor på telefonnummer
0380-30 11 00, eller mejla oss på info@lanabgroup.se. Vill du lägga en order
gör du det enklast genom att mejla på order@lanabgroup.se. Vi har öppet
måndag till torsdag mellan 08.00 och 17.00. Fredagar har vi öppet mellan
08.00 och 15.00. Avvikande tider kring storhelger och semesterveckor hittar
du alltid uppdaterade på lanabgroup.se/kontakt.

Åsa Vanemo

Jennie Stennert

Jessica R Gustavsson

Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Försäljning och showroom
Showroom Göteborg
Studio L6
Lasarettsgatan 6
411 19 Göteborg

Showroom Stockholm
Söder Mälarstrand 39, 5 tr
118 25 Stockholm

Showroom Karlstad
Orkangatan 2,
652 21 Karlstad (Örsholmen)

Kontakt:
Victoria Wendel
+46 (0)380-31 11 22
victoria@lanabgroup.se

Kontakt:
Elin Sander
+46 (0)380-31 11 21
elin@lanabgroup.se

Kontakt:
Kristoffer Wirlin
+46 (0)380-31 11 07
kristoffer@lanabgroup.se

Kontakt:
Marie Maschel
+46 (0)380-31 11 20
marie.m@lanabgroup.se

Boka tid för besök

Boka tid för besök

Boka tid för besök

Boka tid för besök

