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1. Höfuðpúðastilling. Hægt er að bæta við höfuðpúða

og er hann stillanlegur á hæð og í gráður.

2. Sæti hæðarstillanlegt, með rofa undir hægri

arminum. Sethæð er frá 50-58 cm.

3. Bak hallanlegt með rofa undir vinstri armi. Þrýsta

þarf á rofann einu sinni og losa læsingu baks með því

að þrýsta á bakið með líkamsþyngdinni.

4. Breyting setstöðustillingar, sbr. liður 7. Með því að snúa

takka framan við setuna er hægt að breyta viðnámi

hreyfingar á setunni eftir þyngd notanda

5. Armar stillanlegir, bæði á hæð og í gráður. Með því

að ýta á takka efst á armi er hægt að lyfta honum í

þægilega hæð. Einnig er hægt að snúa örmum inn á

við eða út á við.

6. Stuðningur við bak er stillanlegur á hæðina þannig að

hann haldi við á réttum stað miðað við hæð notanda.

7. Sjálfvirk setstöðustilling. Með því að þrýsta á takka á

hlið sætis er setu aflæst þannig að hún getur skriðið

áfram um leið og baki er hallað. Þannig aðlagar

stóllinn sig betur að líkamsbyggingu og setstöðu

notanda í mismunandi bakstillingum.

8. Stillanlegur kraftur á bakhalla. Toga þarf út sveif og

snúa henni réttsælis til að auka viðnám baks en

rangsælis til að minnka það.

Sjálfvirk setstöðustilling – bak hallanlegt í 54°

• Bak og seta úr neti sem er formast eftir líkamanum og hleypir lofti í gegn um sig lofti.

• Ný gerð stjórnrofa undir örmum.  Hægt að stilla hæð og hallanleika baks án þess að breyta stöðu líkamans.

• Bak hallanlegt um 56°, seta hreyfist með til að halda jafnvægi í stólnum og tryggja þægilega stöðu.

• Armar stillanlegir á tvo vegu.

• Krómlituð álgrind, krómaðir fætur og hjól 65 mm.

• Hægt að bæta við höfuðpúða, sem er stillanlegur.  Hægt að fá króm hjól.

• TUV gæðaprófun.  5 ára ábyrgð.


