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Plus[6]
Den bedste måde at sidde ergonomisk på er at holde kroppen i bevægelse. 
Plus[6] med FreeFloat vippefunktion opfordrer til bevægelse. Sædet og ryglæ-
net bevæges uafhængig af hinanden. Det gælder, uanset om du vil læne dig 
fremad for at koncentrere dig eller læne dig bagud og slappe af. Tilføj indstil-
lingsmuligheder for sædedybde, siddehøjde og nakkestøttehøjde, og du har et 
ergonomisk hit. Vælg mellem to forskellige ryglænshøjder og to forskellige 
armlæn. Tilføj nakkestøtte, SafeBack og Motif eller Contour.

Plus[8]
Selv i dens grundlæggende version er Plus[8] en højt ydende stol. Synkron 
vippemekanismen giver et godt afbalanceret bevægelsesmønster og god kom-
fort. Konturen er tidløst slank. Du kan desuden give stolen din egen personlige 
stil med Motif og Contour. Siddedybde, siddehøjde og nakkestøttehøjde kan 
indstilles. Når du sammensætter din egen Plus[8], kan du vælge mellem to 
forskellige ryglænshøjder og to forskellige armlæn. Slut af med en nakkestøtte, 
der kan indstilles i højde, dybde og vinkel.
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FUNKTIONER OG TILVALG

ET JÆVNT BEVÆGELSESMØNSTER
Synkron er en vippefunktion, hvor sæde og ryglæn vipper i et afstemt 
forhold til hinanden med et jævnt bevægelsesmønster. Du kan indstille 
modstanden i forhold til din egen vægt. Sædet kan vippes fremad og låses 
i enhver stilling.

OPFORDRER TIL BEVÆGELSE
FreeFloat er en vippemekanisme, der opfordrer til bevægelse. Stolens 
sæde og ryglæn følger dine bevægelser uafhængigt af hinanden. Sædet 
kan vippes fremad. Modstanden tilpasses din kropsvægt. Kan låses i 
enhver stilling.

KARAKTERISTISKE SØMME
Med Motif får stolen en række karakteristiske sømme på tværs af sædet og 
ryglænet, og der kan vælges en anden type tekstil til den midterste del. 
Den grundlæggende komfort øges af ekstra polstring og blødere sæder.

Contour er kraftig søm med sort, hvid eller sølvgrå tråd (dette tilvalg kan 
bruges til stole, der er beklædt med skind eller Comfort-stof).
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TILVALG: NAKKESTØTTE
Den anatomiske nakkestøtte fås som tilvalg til alle versioner. Nakkestøt-
ten kan indstilles lodret, og vinklen kan ændres fremad eller bagud.

VÆLG ARMLÆN
Armlæn 2 kan indstilles i bredde og højde. Det har komfortabel blød pol-
string. Den anden version, armlæn 4, er dynamisk og kan indstilles i 
højde, bredde, vinkel og dybde. Fyld af TechnoGel, der er et meget kom-
fortabelt elastisk polyuretanmateriale.
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KRYDS MED FODSTØTTE
De fleste af os hviler vores fødder på stolens krydsfod ind imellem. Med 
det profilerede mønster får foden bedre greb, og krydsfoden holder sig 
pænere. Ud over sort plastik fås krydsfoden i sølvlakeret eller poleret 
aluminium.
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8770 / 8772 450 400–470 400–530 410–530 ° – / • 180–300 – • •

8774 450 400–470 400–530 410–530 ° • 190–310 – • •

8780 / 8782 450 400–470 400–530 410–530 ° – / • 180–300 – • •

8784 450 400–470 400–530 410–530 ° • 190–310 – • •

6770 / 6772 450 400–470 400–530 410–530 ° – / • 180–300 • – •

6774 450 400–470 400–530 410–530 ° • 190–310 • – •

6780 / 6782 450 400–470 400–530 410–530 ° – / • 180–300 • – •

6784 450 400–470 400–530 410–530 ° • 190–310 • – •

Plus[6] & Plus[8] – KONTORSTOL
MEKANISME Plus[8] med Synkron vippefunktion: Når stolen vippes, vinkles ryggen mere end sædet i forholdet 1:1.5, låsbar vippebevægelse i 
samtlige positioner, indstillelig vippemodstand. Plus[6] med FreeFloat vippefunktion: Sædet og ryggen bevæges uafhængigt af hinanden, låsbar 
funktion i samtlige positioner, indstillelig vippemodstand. SÆDE Indstillelig sædevinkel med fremadvippet position, indstillelig siddehøjde 
(gaspatron), indstillelig sædedybde. Tilvalg: Blød version med ekstra polstring. Kontrasttekstil Motif og Contour søm. RYGLÆN Indstillelig 
ryglænshøjde. Tilvalg: Blød version med ekstra polstring. Kontrasttekstil Motif og Contour søm. POLSTRING Polyether. NAKKESTØTTE Som 
tilvalg: Gradvis indstillelig i højde, dybde og vinkel. Tilvalg: Poleret nakkestøttebøjle. ARMLÆN Som tilvalg: Type 2 med armlænsplade 240 x 90 mm 
i sort polyuretan, indstillelig i højde (180–300 mm) og bredde (40 mm/side). Tilvalg: Type 4 (dynamisk) med armlænsplade 250 x 110 mm i TechoGel, 
indstillelig i højde (190–310 mm), bredde (40 mm/sida), dybde (100 mm) og vinkel (15°). KRYDSFOD Sort plastikkryds med 5 hjul til hårde og 
bløde gulve. Tilvalg: Poleret eller sølv aluminiumskryds og glideknapper. ANDRE TILVALG Enkelt fodring, højere gaspatron (KGAS80: 
siddehøjde 480–670 mm, KGAS190: siddehøjde 590–860 mm). Design: Poleret finish på udvalgte elementer. HØRER TIL SERIEN Gæste- 
og mødestol Plus[cv]. ENHED mm. DESIGN Johan Larsvall, Torbjörn Höjer.




