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SALIDA
Når en teknisk grundtanke møder funktion og æstetik, sker der noget spændende. 
I denne kombination skabes der noget unikt. Arbejds- og -mødestolen Salida har 
en grundlæggende komfort. De forstår dig. Og fokuserer på din komfort. De er 
også veldesignede. De har en indbydende stil. De er en fryd for øjet. De kombinerer 
harmoni og fleksibilitet. De tilgodeser behovet. 

PERFEKT TILPASSET TIL DIG
Kontorstolen Salida registrerer automatisk brugerens vægt og justerer 
støtten i ryggen ved hjælp af en 3D-fjederenhed med trykpunkter. Det betyder, 
at stolen altid er perfekt justeret, så den passer til en hvilken som helst 
bruger. Med synkronmekanismen og andet teknologisk udstyr er du 
garanteret den bedst mulige siddeposition. De ergonomiske innovationer er 
nemme at bruge og er harmonisk integreret i designet, der har resulteret i 
adskillige designpriser til Salida. Kontorstolen findes i mange udgaver, du 
kan vælge mellem forskellige materialer og du kan også få ekstra polstring 
eller en ekstra nakkestøtte. 
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DANIEL FIGUEROA

Daniel Figueroa elsker at udvikle og forbedre produkter, helst ved at 

nedskalere og forenkle dem. Han elsker først og fremmest at designe stole, 

og med kontorstolen Salida har han skabt et koncept, der kombinerer 

funktion og æstetik på en indlysende, men samtidig innovativ måde.

“En stol, der kombinerer funktion og æstetik 
på en tydelig, men samtidig innovativ måde”.

Daniel Figueroa



Design: Daniel Figueroa
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FUNKTIONER OG TILVALG

INDSTILLING AF SÆDEHØJDE
Tilvalg: Behagelig søjlefjedring.

AUTOMATISK KROPSVÆGTFØLSOM IND-
STILLING
Med en manuel, trinløst variabel indstilling af 
dynamikken, 50-110 kg.

INDSTILLING AF SÆDEDYBDE INDSTILLING AF SÆDEVINKEL HOFTEBENSSTØTTE 
Højdejusterbar.

SYNKRONMEKANISME
Sæde og ryg bevæger sig i forholdet 1:3 i forhold 
til hinanden. Svævende bevægelse. Låsbar i fire 
positioner.



10  Salida  

FUNKTIONER OG TILVALG

KOMBINERET NAKKE- OG HOVEDSTØTTE
Med samtidig indstilling af højde og dybde.

MULTIFUNKTIONELLE ARMLÆN
Højdejusterbare, afstande kan justeres uden 
brug af værktøj, dybdejusterbare og roterbare.

LUKKEDE ARMLÆN
Højdejusterbare, afstande kan justeres uden 
brug af værktøj.

HOFTEBENSSTØTTE – NETVÆV
Opretholder en ergonomisk rigtig kropshold-
ning: Den højdejusterbare hoftebensstøtte, der 
er integreret i ryglænet, garanterer individuel 
indstilling i forhold til hoftekammen (tilvalg).

5-KRYDSFOD
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SALIDA D 480 380 - 430 410-550 410-550 – – • - • •

SALIDA DG 480 380 - 430 410-550 410-550 – – • - • •

SALIDA DGL / SALIDA DL / SALIDA DPL 480 380 - 430 410-550 410-550 • • 200 - 300 - • •

SALIDA DGLc / SALIDA DLc / SALIDA DPLc 480 380 - 430 410-550 410-550 • • 180 - 250 - • •

2015-06

Salida DLc

Salida D Salida DPL Salida DLN

Salida DLcNSalida DG

SALIDA – KONTORSTOL

MEKANISME Synkronmekanisme: Når stolen vippes, bevæger ryg og sæde sig synkront i forholdet 1:3, variabel vippebevægelse og automatisk vægtregistrering, finjuste-

ringsmulighed SÆDE Indstillelig siddehøjde (gaspatron), indstillelig sædedybde. POLSTRING Polyether. KRYDSFOD Grafitsort krydsfod i plast med fem hjul til bløde gulve. 

TILVALG Krydsfod i grafitsort (A11), sølv (A12) eller poleret aluminium (A31) samt hjul til hårde gulve. ARMLÆN Funktionelt 2D-armlæn. Multifunktionelt 5D-armlæn. Arm-

lænsplade 244 x 90 mm i sort PP, kan indstilles i højden (190-290 mm) og bredden (20 mm/side). ANDRE TILVALG Designet sæde med netvævssider (SCD). Hvid rygramme 

i kombination med hvide detaljer (RWE). Lændestøtte (LSHA) ENHED mm. DESIGN Daniel Figueroa.
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