hvileSTOL nr. 6030
Design:

SAM design team

Stel:

Totalhøjde:
Totaldybde:
Totalbredde:
Sædehøjde:
Sædedybde:
Sædebredde:
Vægt

101 cm
77 cm
65 cm
46 cm
45 cm
53 cm
15 kg

Beskrivelse: Stilrent design med fokus på brugervenlighed,
konstrueret til kontraktmarkedet med fokus på hospitaler og
institutioner. Stolen er ekstrem stabil og giver god støtte til brugeren,
med høj siddekomfort, også ved oprejsning. Stolen er stabil både
under brug og hvis man støtter sig til den uden risiko for at den tipper.
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. Ryggen er fastgjort med
fjedrestål for let affjedring, som giver en behagelig siddekomfort.
Træsort & overflader:

Bøg
Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende
DK normer udviklet til institutionsbrug.
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•
•
•
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Alternativ:
Bejdse – 6 standard farver
Maling – Sort, hvid, grå toner
Blegning
Sæbebehandling
Oliebehandling
DD lak
Bagben:
Bagbenene er af massivt træ med
brækkede kanter og er monteret på armen med dyvler. Bagbenene
skråner bagud.

Arm/forben:

Arm/forben er af massivt træ med brækkede kanter.
Overgangen fra arm til forben er en dyvlet samling, hvor armen ligger
ud over forbenet for optimal støtte ved oprejsning.
Sarg: Forsarg er af massivt træ. Dimension 65 x 25 mm, udskæring
til beslag
Bagsarg er af massivt træ. Dimension 65 x 25 mm.
Sidesarg er af massivt træ. Dimension 95 x 30 mm

Ryg:

Træramme monteret med bærevæv

Påklæbet flammehæmmende koldskum
Urindug/aftagelig sæde:

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

Hjul:

Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul

Tilvalg mod tillæg:

Glidesøm:

Dobbelt udløser
4 hjul lavet på et H-stel
Afkortning af stel
CMHR skum
Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof

