Översikt tillbehör
SVENSTOL®- ARMSTÖD

ÌÌArmstöd av aluminium
ÌÌSnabb inställning med ett enkelt
handgrepp

ÌÌUppfällbara

T-ARMSTÖD

RINGARMSTÖD

ÌÌHöj- och sänkbara.
ÌÌDynan kan justeras i

ÌÌArmstöd i aluminium
ÌÌJusterbara i bredd

SVANKSTÖD

RYGGSKAL

Med hjälp av två separat
inställbara luftkuddar kan
svankstödet anpassas
till personer med olika
kroppslängder.

Det robusta ryggskalet
skyddar stolens ryggstöd
från skador och kan vid
behov enkelt bytas ut.

KOMFORTNACKSTÖD

JUSTERING AV
SITTDJUP

sidled samt framåt och
bakåt.

ÌÌ6-vägs nackstöd
ÌÌAvlastar halsens och
nackens muskulatur

ÌÌKlädselval:

Tyg, skinn eller PVC

ÌÌJusterbart sittdjup med

den inställbara sittdynan.

ÌÌDen enskilt viktigaste

funktionen för ett hälsosamt sittande.

Vänligen notera produktbladet för alla modeller,
alla alternativ är inte tillgängliga för alla modeller.

Översikt tillbehör
VAPENBÄRARSKYDD

HYGIENSERVETTER
(ANTIMAKASSAR)

Extra förstärkt med rivningsresident material på
de mest belastade områdena. Lämplig för personal
med pistolhölster etc.

ÌÌFör nackstöd
ÌÌFörpackning om
100 stycken

ÌÌAnvänds tillsammans

med överdragsklädsel för
nackskydd

150+ UTFÖRANDE

ESD-VERSION

ÌÌFör stolsanvändare som väger över 150 kg har vi ut-

ÌÌFör kontrollrum där känslig elektronisk utrustning an-

ÌÌGenom sin modifierade mekanik, förstärkta sittdyna

ÌÌKonduktivitet testad enligt DIN 61340-5-1,

vecklat en 150+ variant av Svenstol®.

och gasfjädring erbjuder denna stol bästa stabilitet och
komfort, även under längre perioder av stillasittande
arbete.

ÌÌ5 års garanti med en belastning av max 230 kg

vänds.

motstånd < 1x106 Ω

ÌÌESD klädseln kan endast fås i ett begränsat urval av
kulörer.

ANTISTATISKA HJUL

GALGE

ÌÌFör mjuka eller hårda golv

ÌÌAvtagbar

ÖVERDRAGSKLÄDSEL

PROFILERING

ÌÌFör nackstöd , ryggstöd och sittdyna
ÌÌAvtagbar och tvättbar

ÌÌErt namn/logo
ÌÌbroderat eller tryckt på klädseln

LÄDERVÅRDSSERVETTER

LÄDERVÅRDS-SET

ÌÌRengör, decinficerar och vårdar din läderklädsel
ÌÌPraktisk förpackning för dagligt bruk

ÌÌFörlänger regelbunden vård genom regelbunden
rengöring och återfettning.
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