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HÅG SOFI 

 

• Justerbar sædehøjde og dybde. 

• Indbygget justerbar lændestøtte. 

• Justerbar vippemodstand. Låsbar tilt. 

• HÅG SlideBack™-armlæn som tilkøb. 

• Nakkestøtte som tilkøb. 

• Leveres med flere typer stof og farver. 

• Sort, gråt eller sort stel. 

• 10 års garanti 

HÅG 7200—HÅG 7300—HÅG 7500 

HÅG SoFi  kontorstol har fremragende brugervenlighed med 

minimalt behov for justering for den enkelte bruger. HÅG SOFI 

fås med 2 ryghøjder og som fuldpolstret eller med mesh, der 

giver dig ventilationsfordelene ved et åndbart, gennemsigtigt 

ryglæn. HÅG i Balance® teknologi sikrer mere ubevidst bevægel-

se.  Fås med HÅG SlideBack™-armlæn, som giver dig mulighed 

for at bevæge dig tættere på dit skrivebord, inviterer dig til at 

sidde sidelæns eller bruge armlænene som albuestøtte.  
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HÅG Creed 

 

• 3 forskellige ryghøjder  

• Sædehøjde, sædedybde og ryglænshøjde kan juste-
res. 

• Justerbare armlæn kan tilkøbes. 

• Nakkestøtte kan tilkøbes. 

• Fodkryds i sort og alu. 

• Leveres med flere typer stof og farver. 

• Poleret fodkryds fås som tilvalg.  

• Leveres med universalhjul. 

• 10 års garanti. 

HÅG 6002— HÅG 6004—HÅG 6006 

Creed fra HÅG er en serie af lækre kontorstole. Nogle modeller 

er fuldpolstrede andre delpolstrede. 

Alle HÅG Creed-modeller kombinerer klassisk design med 

smart og brugervenlig funktionalitet via HÅG´s unikke in Balan-

ce® vippemekanisme  

Som standard medfølger en 150 mm gaslift og hjul til enten 

hårdt eller blødt gulv. Basisstol er uden armlæn. Ekstraudstyr 

som nakkestøtte, armlæn, poleret fod, 200 og 265 mm gaslift 

kan tilkøbes.  

En rigtig god stol, der bygger på mange års erfaring. 
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HÅG CAPISCO  

 

• Sædedybde og ryglænshøjde kan indstilles. 

• Vippemodstanden kan indstilles og låses.  

• Stolen kan reguleres til stående siddehøjde 

• Fås med 150, 200 og 260 mm gas. 

• Nakkestøtte kan tilkøbes. 

• Fås uden ryglæn. 

• Leveres med flere typer stof og farver. 

• Fodkryds i sølv eller sortlakeret. 

• Leveres med universalhjul. 

HÅG 8106— HÅG 8126 

Håg Capisco 8106 er en markant og anderledes kontorstol med  

saddelsæde. Alternativt HÅG Capisco 8126 har kort afrundet 

fladt sæde.  Dette muliggør mere aktiv siddestilling i både hæ-

vet og sænket stilling. Den er velegnet til at sidde overskrævs 

eller siddende, hvilket er unikt for denne stol. Det fungerer 

bedst med normale eller moderat hævede skrivebordshøjder 

Man kommer op i højden og får en rank ryg. Det er svært at 

sidde og falde  sammen, som man ellers har en tendens til i de 

fleste kontorstole.  

Filosofien bag stolens design er, at man skal sidde og balancere 

stolens vippefunktion og dermed "træne" kroppen.  
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LANAB CHALLENGE 

 

 

• Multisynkron funktion. 

• Sædehøjde justering. 

• Sædedybde justering. 

• Ryghøjde justering. 

• Vippemodstand kan justeres. 

• Lændestøtte. 

• Justerbare 4D armlæn kan tilkøbes. 

• Fodkryds i sort eller poleret aluminium. 

• Select stof eller Elmosoft læder. 

• 10 års garanti. 

Challange 6330+ / 6340+ / 6350+ 

Challenge serien er skabt med ergonomi og æstetik for øje. De 

mange skræddersyede detaljer, hvad angår både komfort, er-

gonomi og design, vidner om en helstøbt løsning, hvor alt går 

op i en højere enhed. Der er tænkt på hver en detalje, og derfor 

en stol af høj kvalitet.  

Challenge serien er udstyret med multisynkron funktion, der 

betyder, at når du læner dig tilbage i stolen, vinkles ryglænet 

mere end sædet. Ryggen aflastes, hoftevinklen åbnes og blod-

cirkulationen stimuleres. Sædets fremadhældning kan låses i to 

forskellige udgangspositioner, eller holdes åbent og flyde. 
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LANAB EXPLORE  

 

 

• Synkron funktion, sæde / ryg bevæger sig synkront. 

• Sædehøjde justering. 

• Sædedybde justering. 

• Ryghøjde justering. 

• Vippemodstand kan justeres. 

• Justerbare 4D armlæn kan tilkøbes. 

• Fodkryds i sort eller poleret aluminium. 

• Select stof eller Elmosoft læder. 

• 10 års garanti. 

LANAB EXPLORE 6135+ 
 
Explore er en flot og stilren kontorstol, der med sin slanke ryg 

giver gode bevægelsesmuligheder og er nem at betjene. Med 

sit æstetiske design og fokus på kvalitet er den ideel i et mo-

derne kontormiljø.  

Den har synkron funktion, som giver kroppen god støtte i alle 

siddestillinger.  

Kontorstolen har standardfunktioner som justerbar sæ-

de, ryghøjde, sædedybde samt vippemodstand. 
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INTERSTUHL YOSTERis3  

 

• Synkronfunktion med vægtregulering.  

• Sæde justerbar i højden. 

• Ryg justerbar i højden. 

• Justerbar indbygget nakkestøtte. 

• Justerbar sædehældning. 

• Mange stof- / læder typer og farver, 

• Aluminium stel og fodkryds. 

• 10 års garanti 

IS 365Y kontorstol 

Yoster kontorstol er en kvalitets kontorstol fra tyske Interstuhl.  

Denne stol er en fryd for øjet uden at gå på kompromis med 

hverken siddekomfort eller funktionalitet. Stolen er til dem, 

som gerne vil have lidt ekstra kvalitet i dagligdagen, og hvor det 

betyder noget, at ens kontormiljø både ser godt ud, men også 

giver den mest optimale siddekomfort til de lange arbejdsdage. 

Yoster kontorstolen har rigtig mange indstillingsmuligheder 

således at den kan tilpasses dine unikke behov.  
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INTERSTUHL PUREis3  

 

• Tilpasser sig automatisk den enkelte bruger  . 

• Følger kroppens bevægelse. 

• Op til 98% af stolens dele er genanvendelige . 

• Fås fuldpolstret eller med netryg. 

• Fås i flere farver stof. 

• Fås i flere farver stel. 

• 10 års garanti 

Interstuhl PU113 og PU213 

PUREis3 er udviklet til at sidde og skabt til bevægelse. PUREis3 

er udviklet til mennesker i bevægelse. Hertil var det nødvendigt 

med en fuldstændig nytænkning af emnet "kontorstol". PUREis3 

tilpasser sig uden besværlige indstillinger til den enkelte ejer, 

hans krop og hans bevægelser. Kompliceret og træg mekanik 

undgås helt. PUREis3 muliggør ikke bare et stort bevægelses-

spektrum, men sørger også for, at mennesket altid sidder be-

kvemt og samtidig holder sig i bevægelse og alligevel under-

støttes i det rigtige omfang. Alt dette bliver muligt takket være 

en absolut verdensnyhed: Smart-Spring-teknologien.  
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INTERSTUHL YOYCEis3 

 

 

• Synkron mekanisme. 

• Sædedybde regulering. 

• Lændestøtte regulering. 

• 5 farver som standard i stel og stof. 

• 2 netfarver. 

• Fås med høj ryg. 

• Fås med nakkestøtte. 

• 2D og 4D armlæn som tilkøb. 

• 10 års garanti. 

 

IS JC111 og IC JC211 

IS JC111 med fuldpolstret ryg og rygskjold i plast, IS J211 med 

netryg. 

Kontorstoleserien JOYCE giver alle relevante indstillingsmulighe-

der og glimrer med innovative funktioner. Uanset om det er i 

storrumskontorer eller enkeltmandskontorer – Når det gælder 

om at hjælpe med koncentrerede arbejdsprocesser, fokuserer 

JOYCE udelukkende på mennesket. Den fleksible kontorstol ryk-

ker sin brugers individuelle behov og ønsker i centrum.  
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INTERSTUHL RUNNER 

 

• Autolift-mekanik. 

• Sædedybde regulering. 

• Sædehældning regulering. 

• Lændestøtte regulering. 

• Incl. 4D armlæn. 

• Sort Lucia stof. 

• Sort plastkryds. 

• Bløde dobbelthjul. 

• 10 års garanti. 

 

IS 139RS 

139RS kontorstolen er fremstillet med fokus på en perfekt afba-

lanceret ergonomi. Det polstrede ryglæn giver den bedste sid-

dekomfort. Den individuelle indstillelige lændestøtte støtter den 

nederste del af ryggen perfekt og sikrer, at du sidder sundt og 

godt på arbejdspladsen. Synkronmekanikkens returkraft kan 

indstilles individuelt til brugeren og opfordrer til, at man ofte 

skifter position.  
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INTERSTUHL 16GS1 

 

• Låsbar synkron mekanisme. 

• Sæde og ryglæn bevæges uafhængigt af hinanden. 

• Vægtjustering. 

• Sædedybde  justering. 

• Polstret i sort Lucia. 

• Armlæn kan tilkøbes 

• Sort fordkryds. 

• Bløde dobbelthjul. 

• 10 års garanti. 

 

IS 16GS1 kontorstol 

16GS1 anvendes som allround kontorstol, er af høj tysk kvalitet 

og er indbegrebet af en god ergonomisk arbejdsdag.  

 

Denne stol gør hverdagens arbejde lidt lettere, en kontorstol 

der vil glæde alle. 

 

 



 13 

  

INTERSTUHL EVERYis1 172E 

• Synkron mekanisme 

• Automatisk vægtregulering. Autolift-System. 

• Ryglæn med net. 

• Sædedybde regulering. 

• Sæde hældning kan reguleres. 

• Højdejusterbar lændestøtte. 

• 2D- eller 4D-armlæn.  

• Stole fås i mange farver. 

• 10 års garanti. 

IS 172E allround stol 

Alsidig stol til brug som kontorstol eller konferencestol. Godt 

design og høj komfort, og let at indstille. 

Perfekt til fremtidens kontor, hvor arbejdspladser bliver mere 

mobile, komme-gå, flyverarbejdspladser. 

Ryglænet er overtrukket med et luftigt let net, som bidrager til 

den fremragende ergonomi. 

. 
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Jysk Indretning er meget mere end kontorstole! 

Det er ikke svært at stille et skrivebord, en kontorstol eller en skærmvæg ind i et rum. Men hvis 
kontormøblerne og akustikløsningerne skal skabe omgivelser, der giver jer arbejdsglæde og triv-
sel, kræver det samspil og inspiration.  

Jysk Indretning er jeres perfekte samarbejdspartner, hvis god lyd på kontoret skal kombine-
res med god funktionalitet, ergonomi og design.  

AKUSTIK  

LØSNINGER 

INDRETNING AF 

KONTOR 

KONTOR 

MØBLER 

KONFERENCE / 

LOUNGE 
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Mennesker mødes.. 

Vi tror på det personlige møde. 

Det betyder, at første trin er, at vi mødes og helt konkret drøfter jeres udfordringer, ønsker  

og behov i forhold til indretning, akustik og lyd. 

Derefter udarbejder vi et gratis forslag til jer, ofte tegnet ind i jeres egen virkelighed i virk-

somheden, hvilket sikrer at løsningen passer og er helt rigtig for jer.  

Vi sørger selvfølgelig for levering, montering og tilpasning til jeres miljø. 
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