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Fotreglage
Förenklad höjdjustering 
genom ringen som regleras 
med foten. Passar alla stol- 
och sadelmodeller.

Armstöd RELAX 2D
Avlastar rygg och axlar och 
möjliggör rörelser i 360°.  
Passar alla modeller.

Hjul
Vi lagerför ett stort utbud  
av hjul för alla upptänkliga 
golvtyper. Det vanligaste är  
hjul för hårda golv. Sådana  
hjul monteras som standard 
på samtliga stolar och sadlar.

Armstöd SWING
Ett armstöd som dessutom 
fungerar som stöd för rygg 
och mage. Kan vridas 360° 
vilket ger optimal rörelsefrihet.

Mini SWING
Ett högkvalitativt armstöd  
som kan svänga runt stolsitsen. 
Passar alla sadlar och stolar.

Fotring
Idealisk för hög gaspelare som 
gör att fötterna inte når ner till 
golvet. Passar alla modeller.

Ryggstöd Mini
Mini är ett mindre ländrygg-
stöd som ger möjlighet till 
avlastning för ryggen. Ryggen 
kan justeras i djup- och 
höjdled. Mini passar till alla 
sadelstolar utom Hybrid.

Armstöd FIXED
Ett traditionellt armstöd som 
kan justeras i höjdled. Passar 
SUPPORT-stolen.

 

Färgprover för läder

ECO-Vinyl

Natural 
10-1

Middle Brown 
10-2

Dark Brown 
10-3

Bordeaux 
10-5

Navy Blue 
10-9 
 

Bright Blue 
10-10

White
10-11

Light Grey 
10-12

Dark Grey 
10-13

Black 
10-14

Wheat  
17-39

Blossom 
17-40

Sunset 
17-41

Plum 
17-42

Night 
17-43

Limestone  
17-44

Olive 
17-45

Pine Tree  
17-46

Dark Cloud  
17-47

Deep Sea 
17-48

Ryggstöd Core+
Core+ är ett ergonomiskt 
utformat ryggstöd, hjälper 
till att få en bra hållning 
och avlastning.  Ryggen 
kan justeras i djup- och 
höjdled. Core+ passar till alla 
sadelstolar utom Hybrid



Varje stol är handgjord från början till slut av vårt 
kunniga team av fackfolk och tekniker. Vi använder 
förstklassiga material i ett stort urval av färger.  
Du kan till och med anpassa vårt urval efter eget 
huvud, tycke och smak.

Vi lägger ner vår själ i varenda stol som lämnar  
vår produktion vilket vi tror är orsaken till att

våra stolar har fått människor att sitta och  
må bättre i över trettio år. Med utgångspunkt  
i Bruno Mathssons geniala design av SAGA -  
och Support stolens sits och rygg erbjuder  
vi ett stort urval av modeller som har anpassats  
för att tillgodose specifika kundbehov i olika 
arbetssituationer.

Sadelstolen PERFECT underlättar en riktig kroppshållning 
och lämpar sig för yrkesfolk som behöver lindra trötthet 
och förebygga skador som kan uppkomma genom långa 
arbetspass. Den kompakta designen ger förbättrad 
rörelsefrihet och flexibilitet för varierat sittande även  
vid begränsat arbetsutrymme.

Sadelstolsserien PERFECT omfattar två modeller  
i två olika storlekar. Underredet är i borstat stål och 
polerad aluminium med mjuka hjul för hårda golv som 
standard. Gaspelaren anpassas efter användarens 
längd så att arbetsställningen skall bli optimal.  
De flesta sadelstolar kan utrustas med fotreglage, 
ryggstöd och andra tillbehör.
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En stol från Support Design  
är något helt underbart

Sitt rätt,  
sitt PERFECT 

SUPPORT 
Den djupt skålade sitsen och det rundade 
ryggstödet ger avlastning för rygg och 
axlar. Freefloat-funktionen gör att sits 
och rygg följer din minsta rörelse..

TABURETT
TABURETT är kompakt men ändå 
bekväm och ett bra val för dem som  
vill kunna röra sig fritt men inte behöver 
ryggstöd. Sitsen kan vinklas helt efter 
dina behov. 

PERFECT Core+
Våra sadelstolar i kombination med 
vår rygg Core+ hjälper dig att på 
ett naturligt sätt få en bra hållning 
och avlastning när du sitter och 
ger dig möjlighet till ett varierat 
sittande. Du kan justera sits och rygg 
i djup- och höjdled samt vinkla sitsen.  

TABURETT Assistant
Speciellt utformad för att passa 
assistenter hos läkare eller tandläkare. 
Armstödet ger rygg-, arm- och magstöd 
för ökad räckvidd och flexibilitet. En högre 
gaspelare och en fotring ökar möjligheten 
att justera stolen. Den skålformade sitsen 
kan vinklas efter dina behov.

AKKA 
En traditionell stol med modern 
ergonomisk design. Vinklingsbar sits  
och ett ryggstöd som kan justeras i 
höjd- och djupled. Bekvämt ryggstöd i 
kombination med en lätt skålformad sits.

PRISMA 
Med minimalistisk design kombinerar den 
förstklassig kvalitet med en bekväm rund 
sits. Denna pall är perfekt för kortare 
arbetsmoment och höjden regleras  
med en mekanism under sitsen.

PERFECT Classic / Advanced
Perfect Classic, en mjuk bekväm sadel med bred sits. Spakar för att 
justera höjd och lutning är placerade under sitsen. PERFECT Advanced, 
med samma bekväma, breda sits som PERFECT Classic, med tillägg  
av specialdesignade tryckavlastande zoner för att ge extra komfort. 

PERFECT Lite / Advanced
PERFECT Lite sadelstol har en ergonomisk design som stödjer ryggradens 
naturliga ”S”-formade kurva och även ger en idealisk sittposition. En liten, 
mjuk sadel med smal sits som ger användaren en mer kompakt hållning. 
Den aktiva sittpositionen stimulerar blodcirkulationen. Sadelstolen tillåter 
fri rörlighet vid arbetsplatsen. PERFECT Lite Advanced är samma typ av 
sits som PERFECT Lite med tillägg av specialdesignade tryckavlastande 
zoner för att ge extra komfort.

PERFECT Lite Hybrid / Advanced
Detta är PERFECT Lite/Advanced men har sin extra free-float-funktion 
som följer användarens rörelse och aktiverar musklerna i nedre delen av 
ryggen och magen. Free-float funktionen kan även låsas i ett fast läge. 
PERFECT Hybrid Advanced är samma typ av sits som PERFECT Lite 
Hybrid med tillägg av specialdesignade tryckavlastande zoner för att  
ge extra komfort. 


