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HÅG 4100 & 4200 - H04

Komfortable arbejdsstol
HÅG H04 4200 er HÅG's mest populære kontorstol. Stolen
dækker de flestes behov for indstillingsmuligheder, for at
opnå optimal siddekomfort.
Model 4200 har et større sæde og anbefales til brugere
over 170cm, hvor model 4100 derimod er med "lille" sæde
og egnet til brugeren med korte ben
En rigtig god stol, der bygger på mange års erfaring og videreudvikling. Fabrikken yder 10 Års garanti på stolen. Det
aftagelig betræk kan vaskes/renses eller skiftes, for at forlænge stolens levetid.

• Sædehøjde, sædedybde og ryglænshøjde kan
•
•
•
•

justeres.
Armlæn, der kan justeres i højden og bredden
(tilkøb)
Nakkestøtte
Poleret fodkryds fås som tilvalg.
Leveres med universalhjul

• 10 års garanti
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HÅG CAPISCO 8106

Capisco arbejdsstol med ryglæn:
Håg Capisco 8106 er en markant og anderledes kontorstol.
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. Siddekomforten er simpelthen
bedst når man sidder ergonomisk korrekt. Der er også god
mulighed for at ændre siddestilling i løbet af dagen, hvad
ergoterapeuterne anbefaler.
Filosofien bag stolens design er at man skal sidde og balance i stolens vippe funktion og dermed "træne" kroppen.

• Sadelsæde og ryglæn
• Sædedybde og ryglænshøjde kan indstilles

og vippemodstanden kan indstilles og låses.
• Stolen kan komme op i en stående siddehøjde
• Fodkryds i sølv eller sortlakeret
• 10 års garanti
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HÅG SOFI

HÅG SoFi Mesh med "in Balance vip", kan vægtjusteres og
låses, og sørger for at stolen følger dine bevægelser. I løbet
af en arbejdsdag har de fleste brug for at sidde i mange
forskellige stillinger. Fx forover, koncentreret med at skrive, tilbagelænet fordybet i en telefonsamtale eller hurtigt
rundt for at finde et papir i en mappe fra reolen.
Sofi giver dig frihed til bevægelse og støtter de rigtige steder. For at sikre komforten er justering af stolen enkel. Få
og logiske greb sikrer at det er overskueligt at indstille stolen, en fordel hvis du arbejder ved en "flyvende arbejdsplads", hvor dagens siddepladser uddeles efter først til
mølle princippet.

• Indbygget justerbar lændestøtte)
• In Blance sæde vip 20 grader forover, 14 grader

bagover, fra neutral position (4 grader bagover). Vægt justerbart og låsbart
• Kan fås med HÅG SlideBack™-armlæn og evt
nakkestøtte
• Stolen fås i en række varianter. Fx med poleret,
gråt eller hvidt stel. Med armlæn i flere varianter
• 10 års garanti
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RH ACTIV 220

Allround stol som passer til de fleste
RH Activ 220 har medium høj ryg og stolen følger din mindste bevægelse – lige så behageligt som ergonomisk. Stolen
har et enkelt indstillingsgreb, som er nemt at bruge, og
giver dig kontrol over stolen bevægelser og indstillinger. RH
Activ er en arbejdsstol, der takket være sin enkelhed og
ergonomi passer til de fleste arbejdsmiljøer, for eksempel
på kontorer og i industrien. RH Activ er også tilgængelig
som ESD (IEC 61340 certificeret) og Cleanroom stol (ISO
klasse 4. certificeret).

• Trinløs justering af sæde- og ryg vip - Free Flow
• Individuel justering af siddehøjde, ryghøjde, rygvinkel og sædedybde
• Giver dig en oprejst siddestilling med god lændestøtte og et naturligt svaj i nederste del af ryggen
• Fodkryds i aluminium i lakeret sort eller sølv samt
poleret version
• Justerbare armlæn og nakkestøtte er tilvalg- Kan
eftermonteres uden brug af værktøj
• 10 års garanti
• EN 1335, Klasse A certificeret
• Miljøvenlig - ISO 14025 EPD og GREENGUARD cert.
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RH LOGIC 400

Kompromisløs og Svanemærket ergonomi
RH Logic er fuld af ergonomiske funktioner, hvor alle dele
af stolen giver dig mulighed for at sidde på den bedst mulige måde. Stolen giver altid en opret kropsholdning, men
samtidig variation gennem forskellige siddestillinger tilpasset forskellige arbejdssituationer. RH Logic er ergonomisk
design i den øverste klasse. Designet til at du kan præstere
bedre gennem hele arbejdsdagen. RH Logic er også tilgængelig som ESD (IEC 61340 certificeret) og 24/7 overvågningsstol stol (BS 5459 certificeret).

• Alle funktioner kan nemt og intuitivt indstilles trinløst i alle positioner
• Indstilling af sædehøjde, siddedybde, sædevip, vippemodstand, rygvinkel og ryghøjde
• Lændepumpe til individuel tilpasning af lændestøtte
• Fodkryds i aluminium i lakeret sort eller sølv samt
poleret version
• Justerbare armlæn og nakkestøtte er tilvalg- Kan
eftermonteres uden brug af værktøj
• 10 års garanti
• Miljøvenlig – Svanemærket, ISO 14025 EPD og
GREENGUARD certifikat
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RH MEREO 200

Når funktionalitet møde design - medium ryg
RH Mereo er en elegant kontorstol, som giver en aktiv siddestilling for brugeren. Stolen repræsenterer innovation og
design på alle fronter med intuitive funktioner og skandinavisk kvalitet. RH Mereo kan nemt tilpasses til den enkelte
bruger, men er også velegnet til miljøer, hvor flere personer bruger den samme stol. Stolen fremstår som en sensation på markedet for kontorstole, og den løfter både den
enkelte medarbejders arbejdsindsats og arbejdspladsens
æstetiske udtryk op på et helt nyt niveau.

• Alle funktioner kan nemt og intuitivt indstilles trinløst i alle positioner
• Indstilling af sædehøjde, siddedybde, sædevip, vippemodstand, rygvinkel og ryghøjde
• Fodkryds i aluminium i lakeret sort eller sølv samt
poleret version
•

Plastdetaljer fås i sort eller lys grå udgave

• Justerbare armlæn er tilvalg- Kan eftermonteres
uden brug af værktøj
• 10 års garanti
• Miljøvenlig – ISO 14025 EPD og GREENGUARD certifikat
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RH MEREO 220

Når funktionalitet møde design – høj afrundet ryg
RH Mereo er en elegant kontorstol, som giver en aktiv
siddestilling for brugeren. Stolen repræsenterer innovation og design på alle fronter med intuitive funktioner og
skandinavisk kvalitet. RH Mereo kan nemt tilpasses til den
enkelte bruger, men er også velegnet til miljøer, hvor flere
personer bruger den samme stol. Stolen fremstår som en
sensation på markedet for kontorstole, og den løfter både
den enkelte medarbejders arbejdsindsats og arbejdspladsens æstetiske udtryk op på et helt nyt niveau.

• Alle funktioner kan nemt og intuitivt indstilles trinløst i alle positioner
• Indstilling af sædehøjde, siddedybde, sædevip, vippemodstand, rygvinkel og ryghøjde
• Fodkryds i aluminium i lakeret sort eller sølv samt
poleret version
• Plastdetaljer fås i sort eller lys grå udgave
• Justerbare armlæn og nakkestøtte er tilvalg- Kan
eftermonteres uden brug af værktøj
• 10 års garanti
• Miljøvenlig – ISO 14025 EPD og GREENGUARD certifikat
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RH MEREO 300

Når funktionalitet møde design – høj lige ryg
RH Mereo er en elegant kontorstol, som giver en aktiv siddestilling for brugeren. Stolen repræsenterer innovation og
design på alle fronter med intuitive funktioner og skandinavisk kvalitet. RH Mereo kan nemt tilpasses til den enkelte
bruger, men er også velegnet til miljøer, hvor flere personer bruger den samme stol. Stolen fremstår som en sensation på markedet for kontorstole, og den løfter både den
enkelte medarbejders arbejdsindsats og arbejdspladsens
æstetiske udtryk op på et helt nyt niveau.

• Alle funktioner kan nemt og intuitivt indstilles trinløst i alle positioner
• Indstilling af sædehøjde, siddedybde, sædevip, vippemodstand, rygvinkel og ryghøjde
• Fodkryds i aluminium i lakeret sort eller sølv samt
poleret version
• Plastdetaljer fås i sort eller lys grå udgave
• Justerbare armlæn og nakkestøtte er tilvalg- Kan
eftermonteres uden brug af værktøj
• 10 års garanti
• Miljøvenlig – ISO 14025 EPD og GREENGUARD certifikat
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RH EXTEND 100

Intuitivt design
RH Extend 100 med medium ryg er lige så brugervenlig,
som den er ergonomisk og slidstærk. Derfor passer den
perfekt til receptioner, uddannelsesmiljøer og kontorarbejde. I en RH Extend 100 bevæger ryg- og sædevinklen sig
samtidigt, når du læner dig frem og tilbage. Stolen bevarer
sine grundindstillinger, uanset om du læner dig fremad
eller bagud, og om du arbejder med åben eller låst vippefunktion. Et praktisk og enkelt alternativ, hvis I er flere, der
bruger samme stol.

• Trinløs justering af sæde- og ryg vip - synkron
• Individuel justering af siddehøjde, ryghøjde og sædedybde
• Fodkryds i aluminium i lakeret sort eller sølv samt
poleret version
• Justerbare armlæn er tilvalg- Kan eftermonteres
uden brug af værktøj
• 10 års garanti
• EN 1335, Klasse A certificeret
• Miljøvenlig - ISO 14025 EPD og GREENGUARD certifikat

11

RH EXTEND 200

Intuitivt design med et individuelt touch
RH Extend 200 med medium ryg er lige så brugervenlig,
som den er ergonomisk og slidstærk. Derfor passer den
perfekt til receptioner, uddannelsesmiljøer og kontorarbejde. En RH Extend 200 stol har vippefunktion og en ryg, der
begge kan justeres separat. Ryglænet kan vinkles præcis,
som du ønsker det. Alt i alt giver det en stol med optimale
muligheder for individuel tilpasning og
aflastning – dog uden at give afkald på brugervenlighed. RH
Extend 200 er også tilgængelig som ESD (IEC 61340 certificeret) stol.

• Trinløs justering af sæde- og ryg vip - synkron
• Individuel justering af siddehøjde, ryghøjde,
•
•
•
•
•

rygvinkel og sædedybde
Fodkryds i aluminium i lakeret sort eller sølv
samt poleret version
Justerbare armlæn er tilvalg- Kan eftermonteres uden brug af værktøj
10 års garanti
EN 1335, Klasse A certificeret
Miljøvenlig - ISO 14025 EPD og GREENGUARD
certifikat
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INTERSTUHL EVERYis1 172E

Alsidighed, godt design og høj komfort, tilgængelig for alle,
når som helst og hvor som helst. Dette er den førende koncept, hvorfra EVERYis1 172E er fremkommet. EVERYis1, en
ukompliceret kontorstol, der passer perfekt til fremtidens
kontor, hvor arbejdspladser bliver mere mobil, tilpasningsdygtige og modulære.
EVERYis1 legemliggør en ny enkelhed med at sidde - intuitivt og innovativt. Ikke desto mindre, hvad angår design,
ergonomi, udførelse og økologiske standarder, er det en
rigtig Interstuhl produkt. EVERYis1 står for gode siddepladser uden kompromiser.

• Ryglænet er overtrukket med et luftigt-let net,
•
•
•
•

som bidrager til den fremragende ergonomi
Højdejusterbar lændestøtte
Sædedybde- og sædehældningsindstilling
2D- eller 4D-armlæn.
Every-serien har det smarte Autolift-System,
som automatisk tilpasser sig brugerens vægt og
måden denne sidder på.
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INTERSTUHL YOSTERis3 365Y

Interstuhl Yoster kontorstol er en super kvalitets kontorstol
fra tyske Interstuhl.

• Vægtindstilling af synkronmekanisme.

Denne stol er og bliver 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.

• justerbar ryg- og sædehøjde (op og ned) samt

Yoster kontorstolen har rigtig mange indstillingsmuligheder
således at den kan tilpasses dine unikke behov.

• Rygstykke indstilling i højden.

separat justerbar hovedstøtte, justerbar sædedybde (sædet kan føres frem og tilbage) og justerbar sædehældning som sørger for, at lænderyggen får en behalig runding
• Til Yoster kontorstolen kan du vælge mellem
12 forskellige stoftyper (inkl læder) og ca 100
forskellige farver
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INTERSTUHL PUREis3 PU113 & 213

PUREis3 er udviklet til at sidde og skabt til bevægelse. Til
forskel fra alle andre stole er PUREis3 udelukkende 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
bevægelsesspektrum, men sørger også for, at mennesket
altid sidder bekvemt og samtidig holder sig i bevægelse og
alligevel understøttes i det rigtige omfang. Alt dette bliver
muligt takket være en absolut verdensnyhed: Smart-Spring
-teknologien.

• Tilpasser sig automatisk den enkelte bruger
• Følger kroppens bevægelse
• Op til 98% af stolens dele er genanvendelige
• PU213 adskiller sig ved at være med netryg
• Smart spring teknologi
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INTERSTUHL 16GS1

16GS1 er af høj kvalitet og er altomfattende til en god ergonomisk arbejdsdag.
Denne stol gør hverdagens arbejde til en leg, hvor ideer
kan omdannes til succes - en kontorstol der vil glæder alle.
Visionen for denne stol er alsindighed, så brugeren til opleve en alsindig arbejdsdag.

• Låsbar synkron mekanisme
• Vægtjustering
• Polstret i sort Lucia
• Sædedybdejustering
• Sæde og ryglæn justeres uafhængigt af hinan-

den
• Bløde dobbelthjul
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