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Stel:
Kraftigt stel i massivt bøgetræ, maskinforarbejdet af faglærte snedkere efter de bedste 
håndværksmæssige traditioner. Træet er inden forarbejdning tørret ned til 8-10 % 
fugtighed og dets naturlige farve- og struktur variationer er sorteret således at møblet 
fremstår harmonisk. 
Til lakering anvendes en syrehærdende ikke flammespredende lak. Produkter i bøg/
natur lakeres 2 gange og bejdsede produkter lakeres 3 gange. I begge tilfælde mellem-
slibes der en gang. Glansgraden er 40. 

Polstring:
Sæde, ryg og fodhviler opbygget med formstøbt polyuretan skum på stålrørsramme. 
Sæde og ryg med tværgående nozag fjedre. Alle skumflader er beklædt med fibertex, 
der bidrager til en ensartet over-flade og en høj siddekomfort. Stofforbrug fra 2,9 til 4,0 
m afhængig af model. Nakkestøtte nr. 0775 er inkluderet. Mål: 36x18x6,5 cm (BxHxD).
 

Funktionsdelen:
Individuel trinløs el-regulering af ryg, fodhviler og sædeløft. Specielt designet sædeløft, 
hvor armlænene følger med op, hvilket giver brugeren et fast holdepunkt i bevægelsen. 
Fjernbetjening medfølger. Alle 
konstruktionsdele er fremstillet i høj-kvalitets stål med korrosionsbestandig overflade 
(passiveret). På de anvendte linære aktuatorer er der lagt vægt på høj driftsikkerhed. 
Stolens maksimale belastning udgør 125 kg.
 

Sæde – ryg vinkler:
I normalposition har sædet et fald på 4 grader fra for til bag. Vinkel mellem sæde og ryg 
er i oprejst position 96 grader. Når ryg køres længst muligt tilbage opnås en vinkel på 
133 grader. I alle gradangivelser er der en tolerance på +/- 3 grader.
 

Tilpasninger/mål/tilbehør:
Ved en sædehøjde på 47 cm, er stolens udvendige mål: 123x71x72 cm (HxBxD). 
Sædedybden er 50 cm og sædebredde er 54 cm.
Ekstra tilbehør: Oppustelig lændestøtte, polstrede armbakker, lukkede sider og 
skånepude.
 

5930 (alm. fodhviler)
5040 (lang fodhviler) 


