ULLMANSTOLEN
OM DU TÄNKT SITTA ETT TAG

Stolen på bilden är extrautrustad.

Q-Lite

UllmanStolen Q-Lite är en stol som ger dig maximal rörelsefrihet för
armar och axelparti. Det annorlunda utformade ryggstödet är inte bara klassisk
design utan ger dig även en total avslappning och nackkudden avlastar huvudets
vikt mot nackkotorna på ett ytterst behagligt sätt.

Nackkudde
Den speciellt utformade nackkudden avlastar huvudets vikt
mot nackkotorna och ger en totalavslappning i axlar och nacke.
Ryggstöd
Ryggstödets form ger fullständigt stöd för hela ryggen – från
bäckenet till nacken. Formen ger armarna och axlar rörelsefrihet. Ryggraden får samma form som i stående position.
Armstöd
De korta, justerbara (bredd, djup, höjd) armstöden gör det
möjligt att ta dig nära din arbetsplats.
Sits
Den patenterade brutna sitsen ger dig möjlighet att sitta i
balans utan att behöva ta spjärn med knän eller fötter. Med
hjälp av den unika sitsen kan du få samma balanserade
ställning på ryggraden som vid stående. Steglöst justerbart
sitsdjup gör att stolen passar alla upp till 190 cm.
Gungfunktion
Skapar ett varierat sittande. Genom att gunga bakåt kan du
utnyttja ryggstödets unika form för avslappning.
Fotkryss
Fotkrysset använder man som fotstöd vid bakåtlutat sittande.

Som tillbehör kan stolen utrustas med skinnklädda
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gaspelare som finns i Be-Ge’s tillbehörssortiment.
Vi har valt ut slitstarka och tåliga tyger och skinn i
olika färger som passar olika miljöer. Välj bland
våra klädselalternativ eller gör ditt eget val – det
viktigaste är att du får en stol som i design och
funktion passar just dig.

Risbergs
Tryck: Risbergs
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Alla mått i mm om inget annat anges. Tolerans + 10 mm.

armstöd, nackkudde i skinn och olika sorters

