armStol Model 7015M - Bariatrisk
Design:

Tom Stepp & Jakob Berg, Dansk produceret

Stel:

Totalhøjde:
Totaldybde:
Totalbredde:
Sædehøjde:
Sædebredde
Sædedybde
50 cm
Vægt:
12 kg

91 cm
68 cm
70 cm
46 cm
60 cm

Massiv spisebords stol / lænestol med armlæn
Beskrivelse: Tidløs let designer træstol 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.
Træsort & overflader:

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

•
•
•
•
•
•
Ben:

Sarg:
Sæde + ryg:

Alternativ:
Bejdse – 6 standard farver
Maling – Sort, hvid, grå toner
Blegning
Sæbebehandling
Oliebehandling
DD lak
Forben er sammensat med armlænet med fingertapper
Bagben fræset i facon 30 mm tyk
Sargkasse under sædet 65/70 x 25 mm
Formspændt krydsfiner sæde 12 mm
Formspændt krydsfiner ryg 14 mm
Flammehæmmende HR-polyurethan skum (sæde 25 mm
50 kg/m3, forryg 25 mm 32 kg/m3, bagryg 5 mm 26 kg/m3)
Sæde og ryg er skruet fast. Sædet kan fås som aftageligt, og er så forsynet
med beslag, så det ”klikkes” fast. Skruehuller i bagben dækket med
træpropper

Afstand mellem sæde og ryg
Vægtbelastning:

Op til 250 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 1 slags slædehjul.

Tilvalg mod tillæg:

Afkortning af stel
CMHR skum

Glidesøm:

Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof

