
Funktionsstol Model 1551 SV (med øreklap)

Design: SAM Design team, Dansk produceret. 

Stel: Totalhøjde:      120 cm
Totaldybde: 75 cm
Totalbredde:             65 cm        
Sædehøjde: 50 cm
Sædedybde: 48 cm
Sædebredde:               54 cm
Ryghøjde: 77 cm
Vægt: 25 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.   
Hvilestol med tilbage vip, justerbar nakkepude og kip beslag i sædet. 
Ved tilbage vip sænkes sædet sammen med en synchron ændring af 
ryggen. Bevægelsen styres af en gaspatron, der gør det muligt at 
stoppe i den ønskede position. Beslaget aktiveres med en strop 
placeret forrest på sædet i højre side.     
            

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:          Bagbenene er af formspændt bøg 50 x 35 mm med afrundede kanter
            Bagbenene buer bagud.

           

Arm/forben:         Arm/forben er af formspændt bøg 50 x 35 mm med afrundede kanter
Overgangen fra arm til forben er en radius på 120 mm og forbenet 
aftager i tykkelsen i nedadgående retning fra sæde højde

Armen er affaset på undersiden og fastgjort på ydersiden af staffen

Sarg:                         Sidesarg af massiv bøg. Dimension 115 x 32 mm
                Bagsarg af massiv bøg. Dimension   92 x 24 mm



Sæde/Ryg: Metalramme med no-sag fjedre monteret med 
flammehæmmende HR-koldskum

  
Urindug/Aftagelig: 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

Vægtbelastning: Op til 125 kg. 

Hjul: Ikke standard. Kan leveres med 913 og 915 slædehjul samt gaffel hjul

Tilbehør:
• 1560 Rullestel med 4 hjul inkl. Rygbøjle
• 1570 Oplukkelig arme
• 1555 Nakkepude
• 1556 Polstrede arme
• 1557 Polstrede sider
• 1558 Safety seat

Glidesøm: Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof


