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|  ALLTID PÅ LAGER |
Ett sortiment där du kan få en komplett arbetsplats  
med en leveranstid på endast 24 timmar!
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KONTORSSTOL

 
HÖGANÄS 280
inkl. 2D-armstöd, nackstöd, medium rygg och sits, fotkryss i svart plast,  
gaspelare Typ 1 samt svarta hjul. Tyget är Select svart.

Nya Höganäs 2-serien består av svensktillverkade kontorsstolar av premium-
kvalitet som erbjuder en fantastisk sittupplevelse och modern design till ett 
attraktivt pris. En stol för alla! Men anpassad för var och en.

Höganäs 280 har en synkron gungfunktion (låsbar i valfritt läge, med justerbart 
motstånd) som ger maximalt stöd genom att följa kroppens naturliga rörelser 
både i  fram- och tillbaka lutad sittställning. Detta ger  maximalt stöd av svank, 
ländrygg och bröstrygg samtidigt som  möjligheten finns att luta sig tillbaka och 
öppna upp höftleden. Stolen har ställbar sittvinkel (neutralt eller tiltat) för att 
kunna ståsitta. Den unika v-formade designplattan i ryggdelen är Höganässtolens 
signum. Konstruktionen ger stöd och ett skönt tryck mellan skulderbladen vid 
tillbakalutad ställning.

MESH
inkl. armstöd, nackstöd, gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul.  
Tyget är Event svart.

Mesh har en synkron gungfunktion som ger maximalt stöd genom att följa 
kroppens naturliga rörelser både i  fram- och tillbaka lutad 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.
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HÖJ- & SÄNKBART BORD M. TILLBEHÖR

BORDSSTATIV ERGOFUNK BASIC
1200–2000 mm, vitt

Elektriskt höj & sänkbart stativ med 2 motorer. Benen är rektangulära och tre-
delade med en höjdjustering mellan 625–1285 mm (slaglängd 660 mm). Lyftkraft 
upp till 120 kg vid utbredd belastning. Flexisarg gör stativet justerbart i bredd och 
rekommenderas för skivor 1200–2000 x 650–800 mm. Stativet är kvalitetstestat 
och godkänt enl EN 527.

BORDSSKIVA
1200x800 mm, vit laminat

BORDSSKÄRM SELMA 120 STANDARD
Tyg Xpress Grå (003) inkl. vita bordsfästen. BxHxD: 1200x650x40 mm

Silento Screen™ är våra praktiska och snygga skärmlösningar som gör att du 
enkelt kan skapa ljuddämpande ”rum i rummet”. Alla produkter i Silento Screen är 
laboratorietestade för ljudabsorption (N10-värde) och tygerna är brandklassade. 

Selma är en exklusiv och modern bordsskärm som har en fiberfyllnad på  
44 kg/m3 vilket både ger väldigt bra ljudabsorberande egenskaper och extra 
stabilitet. Fibermaterialet som används är spillmaterial från produktion samt 
återvunna PET-flaskor.



KONTAKT & SHOWROOM

Kundsupport: 0380-31 11 00 • info@lanabgroup.se

Showroom Stockholm: Söder Mälarstrand 39 (Münchenbryggeriet) Stockholm 
Victoria Wendel: +46(0)380-31 11 22 • Elin Sander: +46(0)380-31 11 21

Showroom Göteborg: Studio L6, Lasarettsgatan, 6, Göteborg 
Simon Niklasson +46 (0)380-31 11 07

Showroom Malmö: Bronsyxegatan 13, 213 75 Malmö 
Mattias Roth +46 (0)380-31 11 24

Huvudkontor och Showroom Nässjö: Lerbacksgatan 7, 571 38 Nässjö

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG


