
FUNKTIONSSTOL MODEL 1535K - MAGNUM

Design: SAM Design Team, Dansk produceret 

Stel: Totalhøjde: 11 cm
Totaldybde:     85 cm
Totalbredde:    93 cm
Sædehøjde: 48 cm
Sædedybde: 55 cm
Sædebredde: 81 cm
Vægt: 60 kg.

Specialstol fremstillet til meget overvægtige personer.
                              Sædet er skummet specielt med henblik på vægtfordeling. 
                              Stolen er testet og kan bære op til 250 kg.

Beskrivelse: Formspændt serie i et tidløst design med hovedvægt på stor styrke, 
funktionalitet, brugervenlighed og høj siddekomfort. 
Udviklet til det hårde brug på kontraktmarkedet inden for 
hospitaler, plejehjem og hospice. Stellet er tappet, dyvlet og 
limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen 
og samtidig holder rene linjer for optimal rengøring. Stolen 
er lavet med minimum syninger, og polstringer er lukket så 
der ikke suges fugt og bakterier. 

El-motordrevet hvilestol med el-justbar ryg, fodstøtte og sædeløft. 
Ryghældningen kan justeres fra 90 til 130 grader. Håndgreb 
er monteret forrest på armlænet for optilmal udstigning af 
stolen.

Træsort & overflader: Bøg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet 
til institutionsbrug. 

Alternativ:
Bejdse – 6 standard farver
Maling – Sort, hvid, grå toner
Blegning
Sæbebehandling
Oliebehandling
DD lak

Bagben: Bagbenet er formspændt 60x35 mm med afrundede kanter. Bagbenet buer 
bagud. 



Arm/forben: Forben/sidesarg er formspændt 60x30 mm med afrundede kanter. 
Overgangen fra sidesarg til forben er en radius 120 mm. 
Sidesargen er affaset på undersiden og fastgjort på 
ydersiden af staffen. 

Sæde + ryg: Sæde og ryg er en metal ramme. 
Ryg flammehæmmende HR-polyurethan skum (forryg 40 

mm 30 kg/m3) Sæde er opbygget af Setex 100- 10 mm 
kerne af Pantera 170 – 60 mm, svøb af DQ 
(trykaflastningsskum) 20 mm.
Sæde og ryg er skruet fast.Skruehuller i bagben dækket 
med træpropper. 

Vægtbelastning: Op til 350 kg. 

Urindug/aftgelig sæde: Ikke standard. Kan leveres på følgende måder:
a) Sæde med urindug og fast sædebetræk
b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk
c) Sæde uden urindug, men med aftageligt sædebetræk

Hjul: Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul og 
gaffelhjul

Tilvalg mod tillæg: Afkortning af stel
CMHR skum
1560 rullestel inkl. rygbøjle
1580 akkusæt
1590 rød hospitalsledning
7056 polstrede arme
7058 safety seat

Glidesøm: Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof
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