
Care for 
those who care
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Ergonomi och komfort hamnar alltid i första rummet när vi utvecklar 

produkter, det gäller även vårt sortiment Care som är speciellt framtaget 

för aktivt sittande. Läs mer om våra produkter på kommande sidor och se 

hur vi kan göra er arbetsplats bättre och bekvämare.

Lanab Group och 
Care-sortimentet!



”Vi garanterar er kvalitativa 
och ergonomiska produkter 

till bästa pris” 
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Med Polo sadelstol vill vi erbjuda dig ett ergonomiskt välmående och aktivt 

sittande hela dagen. Serien är utvecklad för att tillgodose de flestas krav på 

sittande och passar därför utmärkt till de flesta miljöer och branscher.   

Polo ger dig möjlighet till rörelse och variation i ditt arbete och kan 

anpassas efter just dina individuella behov och förutsättningar. Att sitta i en 

ryttarställning och därmed bevara ryggens naturliga position är gynnsamt 

och avlastar nacke och svank. 

Polo finns i fyra olika modeller av sitsar – Small, Medium, Large och Split. 

Stolen har en mjuk sits stoppad med formgjuten kallskum, utvecklad för att 

ge bästa möjliga sittkomfort av högsta kvalitet.  Polo Split har en tvådelad 

sits som är mjuk och skön. Den tvådelade sitsen bidrar till minskat tryck samt 

ökad ventilation vid långvarigt sittande. Det gör att stolen passar utmärkt 

både för kvinnliga och manliga användare. 

Välj mellan Polo Fast som har en sits som kan vinklas och låsas i olika 

positioner eller Polo Active som har en aktiv gunga som gör sitsen konstant 

rörlig i alla led. Vid belastning anpassar sig sitsen efter användaren. Polo med 

ryggstöd, justerbar i djup- och höjdled, kan låsas i olika positioner. 

Ett aktivt och rörligt sittande förbättrar din hållning och stärker kroppens 

muskler, samt minskar risken för olika typer av belastningsskador.

POLO
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POLO SMALL

POLO MEDIUM

MÅTT
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 330 mm
Sitsens djup 300 mm

MÅTT
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 320 mm
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POLO LARGE

POLO SPLIT

MÅTT
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 340 mm

MÅTT
Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm
Sitsens bredd 400 mm
Sitsens djup 320 mm
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TILLBEHÖR

Ett stort urval av material och färger erbjuds i tyg, vinyl och skinn. Kontakta ansvarig säljare för mer info.

Bromsade hjul
65 mm

Hjul svarta 
65 mm
(standard)

Industrihjul
75 mm

Frisörhjul
50 mm

Välj efter egen längd: 
Låg  <160 cm 
Mellan  160–170 cm 
Hög  >170 cm

ARMSTÖD CURVE FOTREGLAGERYGGSTÖD

Ger fotstöd när höga 
arbetspositioner krävs.

Ger stöd åt både arm, rygg 
och mage. Enkel justering. 
Mjuk och skön stoppning. 

Höjdjustering med fotring, 
höjden regleras med foten. 
Utmärkt där kraven är höga 
på desinfektion.

Mjuk och skön stoppning, 
Höjd 23 cm, justerbart i 
djup- och höjdled, kan låsas 
i olika positioner.

Fotkryss 50 cm Fotkryss 57 cm 

FOTRING FOTKRYSS

HJULGASPELARE
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TEKNISK INFORMATION POLO

Vinklingsbar tvåspaksmekanik ställbar, grundpris (Polo Fast)

Rörlig gungmekanik (Polo Aktiv)

Vinklingsbar trespaksmekanik, ryggstöd (standard) (Polo med ryggstöd) 

Fotkryss aluminium 50 cm (standard)  

Fotkryss aluminum 57 cm, rygg och armstöd (standard)  

Gaspelare polerad, mellan, fast mek. sitthöjd 48-67 cm (standard)  

Gaspelare polerad, mellan, aktiv mek. sitthöjd 51-71 cm (standard)  

Gaspelare polerad, mellan, med ryggstöd, sitthöjd 49-68 cm (standard)

Hjul svart 65 mm (standard)  

5 års garanti

Fotreglage som tillbehör. Måttabell sid 13.
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Circle är en liten pall med mjuk och 

skön sits. Sitsens runda utformning ger 

användaren en god komfort. Stolen har en 

ring under sitsen som enkelt höjdjusterar 

pallen oberoende av sittposition. 

Gaspelaren anpassas efter användarens 

behov och finns i tre olika längder. 

Underredet är i polerat aluminium med 

svarta hjul som standard. 

CIRCLE

Exempel på tillval: ryggstöd, armstöd Curve, fotring och fotreglage.

TEKNISK INFORMATION CIRCLE 

Fast mekanik, justering höjd med ring (standard)

Vinklingsbar trespaksmekanik, ryggstöd (standard)

Gaspelare polerad, mellan, fast mek. sitthöjd 45-65 cm (standard)

Gaspelare polerad, mellan, med ryggstöd 48-67 cm (standard)

Hjul svarta 65 mm (standard)

Fotkryss aluminum 50 cm (standard)

Fotkrysss aluminium 57 cm, rygg och armstöd (standard)

5 års garanti

Måttabell sid 13.

MÅTT

Ryggens bredd 370 mm
Ryggens höjd 250 mm

Sitsens bredd 350 mm
Sitsens djup 350 mm
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Exempel på tillval: T-skum, fotreglage, armstöd.

Kari är en traditionell stol med god 

sittkomfort. Sits och rygg kan justeras 

oberoende av varandra. Med enkla och 

tydliga handgrepp ställer du in stolen 

så att den passar dig och just dina 

behov. Som tillval kan stolen utrustas 

med ett lager av memory foam som har 

tryckavlastande egenskaper och ger en 

god sittkomfort hela dagen.

KARI 

TEKNISK INFORMATION KARI 

T-sits minnesskum (tillval)

Fotkryss aluminium 57 cm (standard)

Gaspelare polerad, mellan, sitthöjd 48-67 cm (standard)

Hjul svarta 65 mm (standard)

Hjul polerade 60 mm (tillval)

5 års garanti

Fotreglage som tillbehör. Måttabell sid 13.

MÅTT

Ryggens bredd 380 mm
Ryggens höjd 200 mm

Sitsens bredd 450 mm
Sitsens djup 440 mm
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Point är en ergonomisk balanspall som 

ger goda möjligheter till ett varierat och 

rörlig sittande. Sitthöjden justeras efter 

önskad höjd för att ge fötterna bra stöd 

mot fotplattan. Point har en klädd sits i 

formgjuten kallskum som är utformad 

som en cykelsadel med tre spetsar.  

Point levereras i ett slitstarkt tyg.

POINT

TEKNISK INFORMATION POINT 

Skålformad fotplatta i PU för balanssittande

5 års garanti

Måttabell sid 13.

MÅTT

Sitsens bredd  400 mm

Sitsens djup 360 mm
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GASPELARE

POLO, FAST MEK
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

POLO, AKTIV
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

POLO MED RYGGSTÖD
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

CIRCLE
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

CIRCLE MED RYGGSTÖD
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

KARI
Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

43-55 cm
48-67 cm
57-82 cm

46-59 cm
51-71 cm
61-86 cm

43-56 cm
49-68 cm
61-84 cm

39-52 cm
45-65 cm
54-80 cm

42-56 cm
48-67 cm
58-85 cm

43-55 cm
48-67 cm
58-84 cm

MED  
FOTREGLAGE

40-52 cm
50-69 cm
55-80 cm

43-57 cm
54-72 cm
59-85 cm

42-55 cm
53-70 cm
57-82 cm

37-50 cm
43-62 cm
52-78 cm

40-54 cm
47-65 cm
56-84 cm

41-53 cm
46-65 cm
56-82 cm

MED 
CURVEARMSTÖD

48-55 cm
53-67 cm
62-82 cm

51-59 cm
56-71 cm
66-86 cm

48-56 cm
54-68 cm

66-85

44-52 cm
50-65 cm
59-80 cm

47-56 cm
54-67 cm
64-85 cm

48-55 cm
53-67 cm
64-84 cm

MED FOTREG. 
OCH CURVEARM

45-52 cm
55-69 cm
60-80 cm

48-57 cm
59-72 cm
64-85 cm

47-55 cm
58-70 cm
62-82 cm

42-50 cm
48-62 cm
57-78 cm

45-54 cm
52-65 cm
61-84 cm

46-53 cm
51-65 cm
61-82 cm

EGEN LÄNGD

<160 cm
160-170 cm

>170 cm

<160 cm
160-170 cm

>170 cm

<160 cm
160-170 cm

>170 cm

<170 cm
170-180 cm

>180 cm

<170 cm
170-180 cm

>180 cm

<170 cm
170-180 cm

>180 cm
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Lanab Groups kvalitetsgaranti

• Care-sortimentet omfattas av en 5 års garanti.  

• Garantin omfattar reservdelsutbyte utifrån vår bedömning.

• Eventuell frakt och arbetsinsats betalas av kunden.

• Garantin omfattar endast produkten, inte andra eventuella  

  indirekta skador eller kostnader.

• Fel som uppstått genom ovarsam hantering omfattas ej av garantin.

ERGONOMI 
OCH KVALITET
En ergonomiskt välutvecklad arbetsstol är:

• Lätt att ställa in och lätt att justera för att erbjuda ett varierat sittande.

• Reglagen är enkla att förstå och handha.

• Sits, rygg och armstöd är enkla att ändra efter individens  

  olika behov och förutsättningar.

• Tillåter ett aktivt och rörligt sittande där man enkelt byter sittställning.

God ergonomi i en arbetsstol innebär alltså:

• Bra sittkomfort och anpassningsmöjligheter för olika individuella behov.

• Inställningsfunktioner som är lätta att förstå och använda.

• Bra stimulans till ett rörligt och varierat sittande.
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