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15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser

PREMIUM
I vårt premiumsegment har vi tagit ett steg
längre vad det gäller ergonomi, funktion
och formgivning. Genom produkterna har
vi utvecklat helt nya tekniska lösningar
grundat på ett omfattande ergonomiskt
forskningsarbete. I kombination med tilltalande formgivning av utvalda designers
kan vi erbjuda fyra helt unika stolar av
högsta kvalitet.
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HÖGANÄS +301

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Höganäs +301, stolen som kombinerar smidighet
och enkelhet utan att dra ner på det ergonomiska
tänkandet och komforten. Höganäs +301 är en
smidig och bekväm stol med ett justerbart stöd för
ryggen. Modellen +301 har seriens minsta ryggbricka och är därmed väl anpassad för miljöer där
det inte finns plats för en stor stol.

MÅTT +301

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

400 mm
360 mm
430 mm
470 mm
400–570 mm

SITTHÖJD +301 HIGH

Sitthöjd

510–730 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

10

Vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

130111XX

03

45

46

04

30

6 525 kr

6 740 kr

6 530 kr

7 050 k

9 610 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +361 | +361S

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Modell +361/+362 tillhör några av våra mest omtyckta stolar
i Höganässerien. Höganäs +361/+362 är en kontorsstol för
alla. Dels för att den uppfyller alla ergonomiska krav som en
riktigt bra kontorsarbetsstol ska göra, samt att den går att få
i flera olika utföranden.
Höganässtolen +361/+361S/+362 finns i tre olika varianter.
Skillnaden är att modellen +361S levereras med en tre
centimeter smalare sits och ryggbricka, vilket gör att den
passar de personer som tycker att den vanliga +361-modellen
blir för stor.
MÅTT +361

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

410 mm
460 mm
430 mm
470 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 70 cm
Vinkelbar sits och rygg

MÅTT +361S

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

380 mm
460 mm
400 mm
470 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

10

Vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris
Grundpris

136111XX (361)
136112XX (361S)

03

45

46

04

30

7 140 kr
7 140 kr

7 130 kr
7 130 kr

7 280 kr
7 280 kr

7 725 kr
7 725 kr

10 290 kr
10 290 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +362

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Modell +362 är i grunden samma stol som +361
men är helt klädd i tyg och saknar därmed
plastkanten runt ryggbricka och sits.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

410 mm
460 mm
430 mm
470 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

10

Vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

136211XX

03

45

46

04

30

6 865 kr

7 240 kr

7 380 kr

7 815 kr

10 720 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +381 | +381S

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Modell+381/+382 är vår mest sålda kontorsstol.
Precis som den mindre modellen +361/+362 uppfyller
+381/+382 alla de ergonomiska krav vi ställer på våra
produkter för att våga kalla dem riktigt bra stolar.
Höganässtolen +381/+381S/+382 finns i tre olika
varianter. Modellen +381S erbjuder en tre centimeter
smalare sits och ryggbricka än +381.

MÅTT +381

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

410 mm
540 mm
430 mm
470 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 70 cm

Vinkelbar sits och rygg
MÅTT +381S

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

380 mm
540 mm
400 mm
470 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

10

Vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris
Grundpris

138111XX (381)
138112XX (381S)

03

45

46

04

30

6 980 kr
6 980 kr

7 370 kr
7 370 kr

7 520 kr
7 520 kr

7 965 kr
7 965 kr

10 650 kr
10 650 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +382

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Höganäs +382 är i grunden samma stol som
+381 med skillnaden att den är helt klädd i tyg
och saknar därmed plastkanten runt sitsen
och ryggbrickan.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

410 mm
540 mm
430 mm
470 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 115 cm
Tygbredd 150 cm = 115 cm

10

Vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

138211XX

03

45

46

04

30

7 370 kr

7 765 kr

7 910 kr

8 360 kr

11 510 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +561

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Modell +561/+562 är de största arbetsstolarna vi
har, tre centimeter bredare och två centimeter
djupare. Med en mer generös stoppning
och volym i sits och rygg erbjuder +561/+562
ytterligare komfort och lämpar sig väl för att
sitta längre stunder i. Likt de andra stolarna i
plusserien erbjuds Höganäs +560 i mer än ett
utförande.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

540 mm
440 mm
460 mm
490 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

Vinkelbar sits och rygg

10
UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

156111XX

03

45

46

04

30

7 705 kr

8 115 kr

8 275 kr

8 730 kr

11 975 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +562

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Höganäs +562 är i grunden samma stol som
+561 med skillnaden att den är helt klädd i tyg
och saknar därmed plastkant runt sitsen och
ryggbrickan.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

540 mm
440 mm
460 mm
490 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

Vinkelbar sits och rygg

10

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

156211XX

03

45

46

04

30

8 145 kr

8 570 kr

8 700 kr

9 160 kr

12 850 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +501

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Modell +501/+502 skiljer sig från de övriga
stolarna i Höganäs plus-serien. Med en speciellt
utformad rygg med en kant av kallskum som
sedan fyllts av mjuk polyeter upplevs stolen som
väldigt mjuk och komfortabel.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

420 mm
530 mm
460 mm
490 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

Vinkelbar sits och rygg

10
UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

150111XX

03

45

46

04

30

7 810 kr

8 205 kr

8 360 kr

8 825 kr

12 070 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS +502

Höganäs
Premium

Design: Sten Engdal

Precis som de andra stolarna i plusserien skiljer sig +502 från +501 genom att
+502-stolen är helt tygklädd och därmed
saknar plastkant runt sits och ryggbricka.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

420 mm
530 mm
460 mm
490 mm
400–570 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

Vinkelbar sits och rygg

10
UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

150211XX

03

45

46

04

30

8 230 kr

8 635 kr

8 795 kr

9 255 kr

12 940 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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Vår film om
ett ergonomiskt
sittande hittar du på
www.lanabgroup.se

Bekväma sittställningar
från upprätt till viloläge
Ingen människa är den andra lik. Därför krävs det arbetsstolar som kan utformas
individuellt vilket är särskilt viktigt då många av oss tillbringar en stor del av arbetslivet sittande. Höganäs+ är en serie arbetsstolar utvecklade för största möjliga rörlighet,
flexibilitet och bekvämlighet.
Lanab Groups Höganäs+ med olika modeller för olika behov är utvecklade i nära samarbete
med ergonomer, sjukgymnaster, formgivare och våra användare. Helst ska man försöka
undvika att sitta stilla för länge så ta chansen att röra dig och ändra sittställning så ofta du
kan. Gunga bakåt, sitt upprätt, sträck ut dig eller höj stolen och låt sitsen vinkla framåt så
att du hamnar i en upprätt, balanserad sittställning.
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SITTA UPPRÄTT
Detta är utgångspunkten när du ska göra en grundinställning av stolen.
Du ställer enkelt in sitthöjd, sittdjup och armstöd så att du får ett riktigt
och bekvämt stöd när du arbetar, t ex vid datorn. Det är också viktigt
att ställa in gungans hårdhet så att du får ett rejält stöd av ryggrickan
utan känslan av att stolen gungar bakåt eller att den känns för hård.

STÅSITTA
För att variera ditt sittande ökar du sitthöjden tills bäckenet börjar
rotera framåt och du känner att du kan sitta rak i ryggen utan
ansträngning. Den höjd du väljer är mycket individuell. För vissa
kommer känslan av att sitta i balans redan vid 5 till 10 cm höjning
medan andra får höja stolen mer. Det viktiga är att du kan dra in
benen under sitsen och att sittställningen känns naturlig.

TILLBAKALUTAD
Höganäs+ har en stolsmekanism med tre balansaxlar som gör att du
kan sitta utsträckt och tillbakalutad, men med fullt stöd för ryggen och
utan att fötterna lättar från marken. På så sätt öppnar du upp kroppen
och underlättar andning och blodcirkulation.

UTSTRÄCKT
Balansaxlarna gör att sitsen vinklar framåt samtidigt som ryggbrickan
vinklar sig bakåt. När som helst när man sitter kan man känna för att
sträcka ut sig. Bekvämt och med fortsatt fullt stöd för ryggen.

På www.lanabgroup.se kan du se vår film som visar Höganäs+ alla fördelar!
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HÖGANÄS ECO S

Höganäs
Premium

Design: Jonas Norrthon

Höganäs ECO Small och Eco Medium är en
liten och nätt arbetsstol för små och smärta
personer och är utvecklad för att tillgodose
alla de krav som den moderna kontorsarbetsplatsen ställer på flexibilitet och effektivitet.
Den skjutbara sitsen och ryggbrickan är
rörliga oberoende av varandra. Många
arbetsplatser är idag stå/sitt. Därför är
Höganäs ECO utrustad med en patenterad
balanskudde som är infälld i sitsens framkant.
Denna dyna känns inte när man sitter som
vanligt, men hindrar kroppen från att glida av
sistsen när man höjer stolen till halvsittande
och därmed vinklar fram sitsen.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

400 mm
490 mm
400 mm
460 mm
450–670 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 150 cm
Tygbredd 150 cm = 150 cm

10

Vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

115001XX

03

45

46

04

30

7 770 kr

8 155 kr

8 305 kr

8 635 kr

10 575 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS ECO M

Höganäs
Premium

Design: Jonas Norrthon

Höganäs Eco Medium är en liten och nätt
arbetsstol för små och smärta personer och
är utvecklad för att tillgodose alla de krav
som den moderna kontorsarbetsplatsen
ställer på flexibilitet och effektivitet.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

400 mm
550 mm
400 mm
460 mm
450–670 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 150 cm
Tygbredd 150 cm = 150 cm

10

Vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

115002XX

03

45

46

04

30

7 885 kr

8 275 kr

8 425 kr

8 815 kr

11 125 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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HÖGANÄS ECO L

Höganäs
Premium

Design: Jonas Norrthon

Höganäs ECO Large är en betydligt rymligare
modell och passar längre och mer storvuxna
personer. Den skjutbara sitsen och ryggbrickan är rörliga oberoende av varandra.
Detta i kombination med balanskudden gör
den speciellt användbar för den som har en
arbetsplats med ett elmanövrerat bord för
stå/sitt. I halvhögt sittande kan man utan
ansträngning bibehålla den svank man har i
stående ställning samtidigt som man avlastar
fötterna.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

400 mm
550 mm
440 mm
460 mm
450–670 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 150 cm
Tygbredd 150 cm =150 cm

Vinkelbar sits och rygg

10
UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

115003XX

03

45

46

04

30

7 990 kr

8 395 kr

8 540 kr

8 990 kr

11 670 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul för hårda golv, övriga tillbehör se sidorna 82-83!

Nackstöd kan ej efterbeställas på denna stol. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle,
beställ stol ”förberedd för nackstöd”, se under tillbehör Höganäs.

Tillbehör och
tillval hittar du på
sidorna 82-83.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
03 = Kundtyg
45 = Economy
46 = Standard

04 = Designers Collection
30 = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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TILLBEHÖR HÖGANÄS
TILLBEHÖR HÖGANÄS

ANTAL

ART.NR

PRIS VID NYBESTÄLLNING

PRIS RESERVDEL

Fotkryss i svart aluminium
Fotring, ställbar i höjd
Fotkryss i polerad aluminium

4503
6801
5504

Standard
545 kr
410 kr

790 kr
545 kr
1 120 kr

Gaspelare 40-57 cm
Gaspelare 45-61 cm, svart, typ 2
Gaspelare 52-74 cm, svart, typ 3
Teleskopgaspelare 45-67 cm, svart**

4401
5402
5403
9276

Standard
145 kr
190 kr
265 kr

780 kr
925 kr
970 kr
1 045 kr

Nackstöd i läder
Nackstöd i konstläder / tyg
Nackstöd +4, förlängd hållare
Nackstöd ECO i tyg
Nackstöd ECO i skinn

62010130
620101XX
620111XX
6250XX
6250XX

1 585 kr
1 135 kr
1 135 kr
1 135 kr
1 585 kr

1 585 kr
1 135 kr
1 135 kr
1 135 kr
1 585 kr

Standard
140 kr
140 kr

250 kr
250 kr
250 kr

450 kr
135 kr
–
–
295 kr

450 kr
135 kr
–
–
295 kr

905 kr
1 135 kr

905 kr
1 135 kr

Hjul svarta, 65 mm
Intervallbromsade hjul, 65 mm
Glidfötter

5 st
5 st
5 st

5607
5609
9003

Back-up, svankstödspump
Förlängd sits 20 mm*
Specialkapning av sitsar***
Specialutförande stoppning***
Förberedd för nackstöd

6100
300001
–
–
6209

Höganäs ECO armstöd standard
Höganäs+ armstöd

ARS ECO
ARS BOCK

*Enbart +361 och +381

**Ingår vid köp av komplett ECO

***Specialutförande för sits eller rygg kan erbjudas mot förfrågan.
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TILLBEHÖR HÖGANÄS
NACKSTÖD

Nackstöd till Höganäs+

Nackstöd till Höganäs+
med förlängd hållare

ARMSTÖD

Nackstöd till Höganäs ECO

FOTRING

Armstöd till Höganäs+

Armstöd till Höganäs ECO

HJUL

Fotring, ställbar i höjd

SVANKSTÖDSPUMP

Hjul svarta

Intervallbromsade hjul

Glidfötter

FOTKRYSS

Fotkryss i polerad aluminium

Fotkryss i svartlackerad aluminium

Höganäs +382, Point och skrivbord Ergofunk II. Skjutdörrsskåp 1200 x 1325 mm.
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CARE
Care-sortimentet består av
ergonomiska stolar för alla miljöer
och branscher. Med Care erbjuder
vi er ståstödsstolar med och utan
ryggstöd. Stolarna är framtagna för
att vi vill bidra till en bra kroppshållning och ett aktivt och flexibelt
sittande.

86

15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser

POLO S

Höganäs
Care

Polo S, är den unika lilla sadelstolen i Poloserien. Stolen är utvecklad för att ge bästa
möjliga sittkomfort med högsta kvalitet. Stolen tillverkas specifik efter behov och
önskemål. Flertalet tillbehör finns tillgängliga. Underredet är som standard i putsad
aluminium med svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss och gaspelare.
Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve, fotring och fotreglage.

MÅTT POLO S

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup

370 mm
250 mm
330 mm
300 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

UTFÖRANDE

ART.NR

ECO

STD

DC

SKI

Grundpris
Med Active
Med ryggstöd

OLS 650XXX
OLS 651XXX
OLS 652XXX

4 980 kr
5 515 kr
6 475 kr

4 980 kr
5 515 kr
6 475 kr

5 410 kr
5 945 kr
6 905 kr

5 410 kr
5 945 kr
6 905 kr

Armstöd Curve

ARS POLOXXX

2 300 kr

2 300 kr

2 620 kr

2 620 kr

Sitthöjder
och tillbehör hittar
du på sidorna
92–93.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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POLO M

Höganäs
Care

Polo M, är vår mediummodell i Polo serien. Stolen passar de
flestas behov av sittande, lite bredare modell än Polo small.
Att sitta i ridande position med öppen vinkel i höften avlastar
ryggen, förbättrar din hållning och stärker kroppens muskler samt minskar risken för olika typer av belastningsskador.
Underredet är som standard i putsad aluminium med svarta
hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss och gaspelare.
Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve, fotring och fotreglage.

MÅTT POLO M

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup

370 mm
250 mm
400 mm
320 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

UTFÖRANDE

ART.NR

ECO

STD

DC

SKI

Grundpris
Med Active
Med ryggstöd

OLS 660XXX
OLS 661XXX
OLS 662XXX

4 980 kr
5 515 kr
6 475 kr

4 980 kr
5 515 kr
6 475 kr

5 410 kr
5 945 kr
6 905 kr

5 410 kr
5 945 kr
6 905 kr

Armstöd Curve

ARS POLOXXX

2 300 kr

2 300 kr

2 620 kr

2 620 kr

Sitthöjder
och tillbehör hittar
du på sidorna
92–93.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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POLO L

Höganäs
Care

Polo L är vår bredaste modell i Polo-serien. Lite smalare i framkant och bredare baktill. Mjuk och skön sits för att ge bästa
sittkomfort. Underredet är som standard i putsad aluminium med
svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat kryss och gaspelare.
Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve, fotring och fotreglage.

MÅTT POLO L

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup

370 mm
250 mm
400 mm
340 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

UTFÖRANDE

ART.NR

ECO

STD

DC

SKI

Grundpris
Med Active
Med ryggstöd

OLS 680XXX
OLS 681XXX
OLS 682XXX

4 980 kr
5 515 kr
6 475 kr

4 980 kr
5 515 kr
6 475 kr

5 410 kr
5 945 kr
6 905 kr

5 410 kr
5 945 kr
6 905 kr

Armstöd Curve

ARS POLOXXX

2 300 kr

2 300 kr

2 620 kr

2 620 kr

Sitthöjder
och tillbehör hittar
du på sidorna
92–93.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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POLO SPLIT

Höganäs
Care

Polo Split har en två-delad mjuk och skön sits. Sitsen bidrar till
minskat tryck samt ökad ventilation vid långvarigt sittande,
vilket gör att stolen passar utmärkt både för kvinnliga och
manliga användare. Underredet är som standard i putsad
aluminium med svarta hjul. Som tillval finns även svart lackat
kryss och gaspelare. Tillbehör ryggstöd, armstöd Curve,
fotring och fotreglage.

MÅTT POLO SPLIT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup

370 mm
250 mm
400 mm
320 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

UTFÖRANDE

ART.NR

ECO

STD

DC

SKI

Grundpris
Med Active
Med ryggstöd

OLS 663XXX
OLS 664XXX
OLS 665XXX

5 570 kr
6 000 kr
7 495 kr

5 570 kr
6 000 kr
7 495 kr

6 000 kr
6 425 kr
7 920 kr

6 000 kr
6 425 kr
7 920 kr

Armstöd Curve

ARS POLOXXX

2 300 kr

2 300 kr

2 620 kr

2 620 kr

Sitthöjder
och tillbehör hittar
du på sidorna
92–93.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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CIRCLE

Höganäs
Care

Circle är en liten pall med mjuk och skön sits. Sitsens runda
utformning ger användaren en god komfort. Stolen har en
ring under sitsen som enkelt höjdjusterar pallen oberoende av
sittposition. Gaspelaren anpassas efter användarens behov och
finns i tre olika längder. Underredet är i krom med svarta hjul
som standard. Circle finns med tillvalen ryggstöd,
armstöd Curve, fotring och fotreglage.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup

370 mm
250 mm
350 mm
350 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 100 cm

UTFÖRANDE

ART.NR

ECO

STD

DC

SKI

Grundpris
Med ryggstöd

OLS 690XXX
OLS 691XXX

2 755 kr
4 295 kr

2 755 kr
4 295 kr

3 090 kr
4 630 kr

3 090 kr
4 630 kr

Armstöd Curve

ARS POLOXXX

2 300 kr

2 300 kr

2 620 kr

2 620 kr

Sitthöjder
och tillbehör hittar
du på sidorna
92–93.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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SITTHÖJDER
POLO, FAST MEK,
MED FOTREGLAGE

MED CURVEARMSTÖD

MED FOTREG
OCH CURVEARM

EGEN LÄNGD

43-55 cm
48-67 cm
57-82 cm

40-52 cm
50-69 cm
55-80 cm

48-55 cm
53-67 cm
62-82 cm

45-52 cm
55-69 cm
60-80 cm

<160 cm
160-170 cm
>170 cm

46-59 cm
51-71 cm
61-86 cm

43-57 cm
54-72 cm
59-85 cm

51-59 cm
56-71 cm
66-86 cm

48-57 cm
59-72 cm
64-85 cm

<160 cm
160-170 cm
>170 cm

43-56 cm
49-68 cm
61-84 cm

42-55 cm
53-70 cm
57-82 cm

48-56 cm
54-68 cm
66-85

47-55 cm
58-70 cm
62-82 cm

<160 cm
160-170 cm
>170 cm

39-52 cm
45-65 cm
54-80 cm

37-50 cm
43-62 cm
52-78 cm

44-52 cm
50-65 cm
59-80 cm

42-50 cm
48-62 cm
57-78 cm

<170 cm
170-180 cm
>180 cm

42-56 cm
48-67 cm
58-85 cm

40-54 cm
47-65 cm
56-84 cm

47-56 cm
54-67 cm
64-85 cm

45-54 cm
52-65 cm
61-84 cm

<170 cm
170-180 cm
>180 cm

43-55 cm
48-67 cm
58-84 cm

41-53 cm
46-65 cm
56-82 cm

48-55 cm
53-67 cm
64-84 cm

46-53 cm
51-65 cm
61-82 cm

<170 cm
170-180 cm
>180 cm

GASPELARE

Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

POLO, AKTIV

Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

POLO MED RYGGSTÖD

Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

CIRCLE

Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

CIRCLE MED RYGGSTÖD

Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög

KARI

Gaspelare låg
Gaspelare mellan
Gaspelare hög
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TILLBEHÖR POLO/CIRCLE
TILLBEHÖR POLO/CIRCLE

ANTAL

ART.NR

PRIS VID NYBESTÄLLNING

PRIS RESERVDEL

Fotkryss, polerad aluminium, 50 cm
Fotkryss, polerad aluminium, 57 cm*
Fotkryss, svart aluminium, 50 cm
Fotkryss, svart aluminium, 57 cm*
Fotring
Fotreglage

4550
4553
4551
4552
6801
FTP 001

Standard
Standard
0 kr
0 kr
545 kr
1 340 kr

715 kr
715 kr
715 kr
715 kr
525 kr
1 700 kr

Gaspelare, låg, polerad
Gaspelare, mellan, polerad
Gaspelare, hög, polerad**
Gaspelare, mellan, svart
Gaspelare, hög, svart
Gaspelare för fotaktivator, låg, polerad
Gaspelare för fotaktivator, mellan, polerad
Gaspelare för fotaktivator, hög, polerad

210 003
210 002
210 001
–
–
200 003
200 002
200 001

0 kr
Standard
Standard
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

755 kr
755 kr
755 kr
755 kr
755 kr
755 kr
755 kr
755 kr

5608
5607

Standard
Standard

510 kr
510 kr

112 kr
73 kr

134 kr
99 kr

5 st
5 st

Hjul, svarta 65 mm (litet fotkryss)
Hjul, svarta 65 mm (stort fotkryss)

5 st, styckpris
5 st, styckpris

Industrihjul 75 mm
Frisörhjul 50 mm

*Standard vid rygg-/armstöd

–
HJU 301 001

**Standard Polo Split

ARMSTÖD CURVE

RYGGSTÖD

FOTRING

HJUL

Bromsade hjul, 65 mm

Ger stöd åt både arm, rygg och mage,
justeras enkelt med en mekanik för
bästa användning. Mjuk och skön
stoppning.

Mjuk och skön stoppning, Höjd 23 cm,
justerbart i djup- och höjdled, kan låsas
i olika positioner.

FOTREGLAGE

FOTKRYSS

Ger fotstöd när höga
arbetspositioner krävs.
Hjul svarta 65 mm

Industrihjul, 75 mm

Höjdjustering med fotring, höjden
regleras med foten.

Fotkryss 57 cm

Fotkryss 50 cm

Frisörhjul, 50 mm

93

15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser

CLASSIC
Classicsortimentet består av
kontorsstolar med ett bestående
värde, ett alldeles eget formspråk
och avancerad teknik utvecklad
för god ergonomi. Formspråket
är klassiskt, enkelt och tilltalande
med moderna funktioner som är
både smidiga och logiska.
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MESH

Classic

Mesh har en synkron gungfunktion som ger maximalt
stöd genom att följa kroppens naturliga rörelser både i
fram- och tillbakalutad arbetsställning. Detta ger maximalt
stöd av svank, ländrygg och bröstrygg samtidigt som
möjligheten finns att luta sig tillbaka och öppna upp höftleden. Med en rygg klädd i nät ger Mesh ett behagligt stöd
men också bra ventilation för ryggen.

MÅTT

Ryggens bredd
460 mm
Ryggens höjd
540 mm
Sitsens bredd
540 mm
Sitsens djup
480 mm
Sitthöjd
400–520 mm
TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = Tygbredd 150 cm = Ej vinkelbar sits och rygg

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris

OLS 780XXX

KUT

ECO

STD

DC

SKI

3 560 kr

3 675 kr

4 130 kr

4 340 kr

be om offert

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul, övriga tillbehör se nedan.

TILLBEHÖR MESH

ANTAL

Armstöd
Nackstöd, tyg/konstläder
Fotkryss, svart nylon, ingår i grundpris
Gaspelare, svart 40-53 cm, ingår i grundpris
Gaspelare, hög, svart 50-70 cm
Hjul, svarta med gummibana, ingår i grundpris

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
KUT = Kundtyg
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

5 st

ART.NR

ARS MESH
NST MESH
FTK 200 003
CPE 190 001FP
CPE 180 001B
HJU 600 002

PRIS VID NYBESTÄLLNING

PRIS RESERVDEL

730 kr
1 210 kr
Standard
Standard
200 kr
Standard

730 kr
1 210 kr
385 kr
860 kr
860 kr
450 kr

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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SURF

Classic

Surf är stolen som ger dig maximalt stöd och följsamma rörelser
med sin synkrongunga. Surf följer kroppens naturliga rörelser
både i framåt- och tillbakalutad arbetsställning. Surf finns även
med Freefloat-mekanism vilket innebär att sits och rygg rör sig
oberoende av varandra och är låsbara var för sig. Välj att låsa
ryggen men låt sitsen följa rörelserna, eller tvärtom.
MÅTT SURF MID

Ryggens bredd
420 mm
Ryggens höjd
570 mm
Sitsens bredd
490 mm
Sitsens djup
470 mm
Sitthöjd
400–530 mm
TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm
Vinkelbar rygg, gäller endast Surf Vario

MÅTT SURF HIGH

Ryggens bredd
420 mm
Ryggens höjd
570 mm
Sitsens bredd
490 mm
Sitsens djup
470 mm
Sitthöjd
400–530 mm
TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 150 cm
Tygbredd 150 cm = 150 cm

Surf High

Vinkelbar rygg, gäller endast Surf Vario

UTFÖRANDE

ART.NR

Grundpris - Synkron High
Med nackstöd

KUT

ECO

STD

DC

SKI

OLS 250 HSXXX
OLS 250 HSNXXX

5 490 kr
6 525 kr

5 770 kr
6 805 kr

6 215 kr
7 250 kr

6 965 kr
8 000 kr

11 090 kr
12 085 kr

Grundpris - Synkron Mid

OLS 250 MSXXX

5 450 kr

5 615 kr

6 015 kr

6 740 kr

10 965 kr

Grundpris - Freefloat High
Med nackstöd

OLS 250 HFXXX
OLS 250 HFNXXX

5 490 kr
6 525 kr

5 770 kr
6 805 kr

6 215 kr
7 250 kr

6 965 kr
8 000 kr

11 090 kr
12 085 kr

Grundpris - Freefloat Mid

OLS 250 MFXXX

5 450 kr

5 615 kr

6 015 kr

6 740 kr

10 965 kr

Obs! Armstöd tillkommer,
se Tillbehör på nästa sida!

Nackstöd kan inte efterbeställas på dessa stolar. Vill ni ha möjlighet att beställa nackstöd vid senare tillfälle, beställ stol ”förberedd för nackstöd”.
Se under tillbehör Surf på nästa sida.

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
KUT = Kundtyg
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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SURF

Classic

TILLBEHÖR SURF

ANTAL

ART.NR

PRIS VID NYBESTÄLLNING

PRIS RESERVDEL

930 kr
1 035 kr
295 kr

930 kr
1 035 kr
–

Armstöd
Nackstöd, tyg/konstläder
Förberedd för nackstöd

ARS1E-6E
–
6209

Fotkryss, svart aluminium
Fotkryss, polerad aluminium
Fotring

FTK 500 001
FTK 500 002
6801

Standard
540 kr
545 kr

810 kr
1 155 kr
545 kr

Gaspelare, svart 40-53 cm
Gaspelare, hög, svart 50-70 cm
Gaspelare, extra förhöjd, svart 62-88 cm

CPE 190 001FP
CPE 180 001B
CPE 420 001B

Standard
200 kr
290 kr

860 kr
860 kr
1 130 kr

HJU 202 112
HJU 300 001
9003

Standard
290 kr
145 kr

450 kr
450 kr
260 kr

450 kr
425 kr
1 125 kr

450 kr
–
1 125 kr

Hjul, svarta med gummibana
Hjul, svarta belastningsbromsade
Glidfötter

5 st
5 st
5 st

Backup, svankstödspump
Vario mekanik*
Vario armstöd*

6100
–
–

*Vario mekanik och Vario armstöd, endast på synkrongunga.

Surf Mid
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SIZE

Classic

MÅTT SIZE LOW

Ryggens bredd
420 mm
Ryggens höjd
390 mm
Sitsens bredd
490 mm
Sitsens djup
470 mm
Sitthöjd
450–680 mm

Stolen Size har en freefloatgunga som gör att du kan låsa
rygg och sits oberoende av
varandra och på så vis variera
din arbetsställning.

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 120 cm

Vinkelbar sits.

MÅTT SIZE MID

Ryggens bredd
420 mm
Ryggens höjd
470 mm
Sitsens bredd
490 mm
Sitsens djup
470 mm
Sitthöjd
450–680 mm
TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 120 cm
Tygbredd 150 cm = 120 cm

Vinkelbar sits

UTFÖRANDE

ART.NR

KUT

ECO

STD

DC

Grundpris - Mid

OLS 147XXX

3 665 kr

3 785 kr

4 090 kr

4 740 kr

Grundpris - Low

OLS 145XXX

3 455 kr

3 580 kr

3 880 kr

4 530 kr

I grundpriset ingår gaspelare (std), svart fotkryss inkl hjul, övriga tillbehör se nedan.

TILLBEHÖR SIZE

ANTAL

Armstöd, justerbara
Fotkryss, svart aluminium
Fotkryss, polerad aluminium
Fotring
Gaspelare, svart 45-58 cm
Gaspelare, polerad 45-58 cm
Gaspelare, hög, polerad 62-88 cm
Sitsförskjutning
Hjul, svarta med gummibana

5 st

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XXX
KUT = Kundtyg
ECO = Economy
STD = Standard

DC = Designers Collection
SKI = Skinn

ART.NR

ARS1E-6E
FTK 500 001
FTK 500 002
6801
CPE 190 001FP
CPE 190 006HP
CPE 420 001B
SFS 211 001
HJU 202 112

PRIS VID NYBESTÄLLNING

PRIS RESERVDEL

855 kr
Standard
395 kr
545 kr
Standard
200 kr
200 kr
330 kr
Standard

855 kr
810 kr
765 kr
545 kr
860 kr
805 kr
1 030 kr
330 kr
425 kr

För att se komplett lista på de tyger som ingår i de olika prisgrupperna,
se slutet av prislistan. Välj tyg/färgnummer på tygleverantörs webbplats.
Ange tygval/färgnummer vid beställning.
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LD 6340 | LD 6240

Classic

Stolar med mycket hög ergonomi och design.
Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter kroppens
varierande sittställningar. Höjning, sänkning samt
vinkling av sits och rygg. Viktinställning och sitsdjupreglering är standard.
EN-testad och godkänd enligt EN1335 part 1, 2 och 3.
Alla plastdetaljer större än 50 g är märkta för återvinning enligt ISO EN ISO 11469:2001 och ISO 1043-2.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

440 mm
520 mm
470 mm
450 mm
420–540 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 110 cm
Tygbredd 150 cm = 110 cm

LD 6240, freefloat
UTFÖRANDE

ART.NR

Insänt tyg
Camira Aquarius (std)
Camira Aquarius (övr)
Tyg Economy (45)
Tyg Standard (46)
Tyg Designer Collection (04)
Skinn, Elmo svart (std)

07016189
070161XX
07016129
07016145
07016146
07016104
07016108

PRIS

4 640 kr
4 855 kr
5 035 kr
5 035 kr
5 250 kr
5 800 kr
8 750 kr

LD 6340, multisynkron
ART.NR

07016189
070161XX
07016129
07018145
07018146
07018104
07018108

PRIS

4 825 kr
4 855 kr
5 035 kr
5 035 kr
5 250 kr
5 800 kr
8 750 kr

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

TILLBEHÖR LD 6240 | LD 6340

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Bromsade hjul
Glidfötter
Armstöd 4D
Svankstöd, luftreglering
Nackstöd (Aquarius, Eco, Std, Dc, Skinn)
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st
1 par

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509906
07509600
075097XX
07509800
07509820

270 kr
190 kr
345 kr
110 kr
1 110 kr
475 kr
685 kr
775 kr
305 kr

Skinn

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX
45 = Economy
46 = Standard

PRIS

Svart (08)

04 = Designers Collection
Grå (07)
Svart (02)
Blå (22)
Röd (41) Marinblå (43)
Camira Aquarius
Offertförfrågan och leveranstid vid önskemål om andra färger eller tyger.
För färgschema gällande Gabriel Fame, se www.gabriel.dk
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LD 6230 | LD 6330

Classic

Stolar med mycket hög ergonomi och design.
Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter
kroppens varierande sittställningar. Höjning,
sänkning samt vinkling av sits och rygg.
Viktinställning och sitsdjupreglering är standard.
EN-testad och godkänd enligt EN1335 part 1, 2 och
3. Alla plastdetaljer större än 50 g är märkta för
återvinning enligt ISO EN ISO 11469:2001 och ISO
1043-2.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

440 mm
430 mm
470 mm
450 mm
420–540 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 90 cm
Tygbredd 150 cm = 90 cm

LD 6230, freefloat
UTFÖRANDE

ART.NR

Insänt tyg
Camira Aquarius (std)
Camira Aquarius (övr)
Skinn, Elmo Nordic (std)

07015189
070151XX
07015129
070151XX

PRIS

4 300 kr
4 480 kr
4 650 kr
8 355 kr

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

ART.NR

07017189
070171XX
07017129
070171XX

PRIS

4 300 kr
4 480 kr
4 650 kr
8 355 kr

LD 6230 LD 6330

TILLBEHÖR

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st
1 par

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Bromsade hjul
Glidfötter
Armstöd 4D
Svankstöd, luftreglering
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg

Camira Aquarius
Standardtyget Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden
140 cm. Kontakta oss gärna för en offert och leveranstid vid
önskemål om andra färger eller tyger.

LD 6330, multisynkron

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509906
07509600
07509800
07509820

PRIS

270 kr
190 kr
345 kr
110 kr
1 110 kr
475 kr
775 kr
305 kr

Skinn
Svart ..............(08)

Grå (07)

Svart (02)

Blå (22)

Röd (41) Marinblå (43)
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LD 6220 | LD 6320

Classic

Stolar med mycket hög ergonomi och design.
Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter kroppens
varierande sittställningar. Höjning, sänkning samt
vinkling av sits och rygg. Viktinställning och sitsdjupreglering är standard.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

430 mm
400 mm
470 mm
450 mm
420–540 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 105 cm
Tygbredd 150 cm = 70 cm

LD 6220, freefloat
UTFÖRANDE

ART.NR

Insänt tyg
Camira Aquarius (std)
Camira Aquarius (övr)
Skinn, Elmo Nordic (std)

07015289
070152XX
07015229
070152XX

LD 6320, multisynkron
PRIS

3 645 kr
3 780 kr
3 915 kr
7 710 kr

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

07017289
070172XX
07017229
070172XX

PRIS

3 645 kr
3 780 kr
3 915 kr
7 710 kr

LD 6220 LD 6320

TILLBEHÖR

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st
1 par

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Bromsade hjul
Glidfötter
Armstöd 4D
Svankstöd, luftreglering
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg

Camira Aquarius
Standardtyget Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden
140 cm. Kontakta oss gärna för en offert och leveranstid vid
önskemål om andra färger eller tyger.

ART.NR

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509906
07509600
07509800
07509820

PRIS

270 kr
190 kr
345 kr
110 kr
1 110 kr
475 kr
775 kr
305 kr

Skinn
Svart ..............(08)

Grå (07)

Svart (02)

Blå (22)

Röd (41) Marinblå (43)
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LD 6135

Classic

Stolar med mycket hög ergonomi och design.
Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter
kroppens varierande sittställningar. Höjning och
sänkning av sits och rygg. Synkrongunga som
kan ställas in efter kroppens vikt samt låsas i fem
positioner. Gungan och ryggen har säkerhetsspärr,
reglerbar rygg och kan justeras i djupled ca 30 mm.
EN-testad och godkänd enligt EN1335 part 1, 2 och 3.
Alla plastdetaljer större än 50 g är märkta för återvinning enligt ISO EN ISO 11469:2001 och ISO 1043-2.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

420 mm
470 mm
470 mm
450 mm
410–530 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 100 cm
Tygbredd 150 cm = 90 cm

LD 6135
UTFÖRANDE

ART.NR

Insänt tyg
Camira Aquarius (std)
Camira Aquarius (övr)

07025189
070251XX
07025129

PRIS

2 965 kr
3 130 kr
3 285 kr

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

TILLBEHÖR LD 6135

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Bromsade hjul
Glidfötter
Armstöd
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st
1 par

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509905
07509800
07509820

PRIS

270 kr
190 kr
345 kr
110 kr
810 kr
775 kr
305 kr

Camira Aquarius
Standardtyget Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden 140 cm. Kontakta oss
gärna för en offert och leveranstid vid önskemål om andra färger eller tyger.
Grå (07)

Svart (02)

Blå (22)

Röd (41) Marinblå (43)
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LD 2210

Classic

Enkla stolar i kombination med ergonomi
och god design. Arbetsstolar som enkelt kan
ställas in efter kroppens varierande sittställningar: Höjning, sänkning samt vinkling
av sits och rygg.

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 60 cm
Tygbredd 150 cm = 60 cm

LD 2210, freefloat
UTFÖRANDE

ART.NR

Exkl. tyg
Camira Aquarius (std)
Camira Aquarius (övr)
Galon

07005300
070053XX
07005329
07005304

TILLÄGG FÖR INDUSTRISTOL

ART.NR

Gaspelare, sitthöjd: 590–790 mm
Fotring

07504000
07406100

PRIS

3 010 kr
3 135 kr
3 275 kr
3 135 kr

PRIS

135 kr
475 kr

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

TILLBEHÖR LD 2210

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Bromsade hjul
Glidfötter
Fotkryss silvergrå, tillägg

ANTAL

5 st
5 st
5 st
5 st

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509820

PRIS

270 kr
190 kr
345 kr
110 kr
305 kr

Camira Aquarius
Standardtyget Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden 140 cm. Kontakta oss
gärna för en offert och leveranstid vid önskemål om andra färger eller tyger.
Grå (07)

Svart (02)

Blå (22)

Röd (41) Marinblå (43)
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LD 6000I

Classic

Stolar med mycket hög ergonomi och design.
Arbetsstolar som enkelt kan ställas in efter kroppens
varierande sittställningar. Höjning och sänkning av
sits och rygg. Synkrongunga som kan ställas in efter
kroppens vikt samt låsas i fem positioner. Gungan och
ryggen har säkerhetsspärr, reglerbar rygg och kan
justeras i djupled ca 30 mm.
EN-testad och godkänd enligt EN1335 part 1, 2 och 3.
Alla plastdetaljer större än 50 g är märkta för
återvinning enligt ISO EN ISO 11469:2001 och ISO 1043-2.

MÅTT

Ryggens bredd
Ryggens höjd
Sitsens bredd
Sitsens djup
Sitthöjd

380 mm
600–670 mm
480 mm
460 mm
400–520 mm

TYGÅTGÅNG (tygbredd 140 cm)
1 stol = 120 cm
> 2 stolar = 90 cm / stol

Design: Olle Lundberg
LD 6000i, multisynkron
UTFÖRANDE

ART.NR

Camira Aquarius (std)

070333XX

PRIS

5 850 kr

Kontakta oss vid önskemål om andra tyger

ANTAL

TILLBEHÖR LD6000I

5 st
5 st
5 st
5 st
1 par

Hjul hårda golv
Hjul mjuka golv
Bromsade hjul
Glidfötter
Armstöd 4D
Fotkryss i polerat aluminium, gaspelare, hjul
Fotkryss silvergrå, tillägg

ART.NR

07507850
07507350
07507860
07507550
07509908
07509800
07509820

PRIS

270 kr
190 kr
345 kr
115 kr
1 110 kr
775 kr
305 kr

Accenttyg

Camira Aquarius
Standardtyget Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden
140 cm. Kontakta oss gärna för en offert och leveranstid vid
önskemål om andra färger eller tyger.
Grå (07)

Svart (02)

Blå (22)

Röd (41) Marinblå (43)

Camira Nexus
Graphite
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MATERIAL
Botanisera bland våra material och
välj det material och den färg som
passar. Vi har ett stort urval av tyger,
konstläder och skinn i bra kvalitet.
Våra förvaringar där stommen består
av en fanér- eller laminatbelagd
spånskiva, finns i flertalet färger som
går att mixa lite hur du vill.
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När vi tänker tyger och skinn har vi
valt att samarbeta med några av de
främsta väverierna och garverierna
i Europa. Alla företagen är kända för
sin kvalitet och medvetna strävan
efter bästa miljöhänsyn. Alla tyger
i vår kollektion är testade enligt de
tuffaste kraven gällande brand och
färgäkthet.
Ett konkurrenskraftigt och
slitstarkt alternativ i framför allt
tuffa miljöer är konstläder. Vi har
därför valt att samarbeta med de
bästa leverantörerna som har stor
erfarenhet och kunnande om alla
typer av konstläder till allt från skola,
restaurang och industri miljöer.
Vår kollektion är självklart fri från
naftalater.
När det gäller skinn så har vi valt
att samarbeta med Elmo som är
absolut i världsklass när det gäller
kvalitet och miljö. När det kommer
till skinn till arbetsstolar går det inte
att kompromissa i kvalitet, slitaget
är högt och det är endast de bästa
hudarna som passar till detta.
För mer information om materialen
och tygleverantörerna hänvisar vi
till respektive företags hemsida. Där
får du komplett skötselråd för det
aktuella materialet/tyget.

141

15 % avtalsrabatt ska dras av från angivna priser

TYGER
Designers Collection (DC/04)
LEVERANTÖR

TYGNAMN

MATERIAL

SLITSTYRKA

Bogesunds

Shimmer

85% Ull 15% Polyamid

50 000

Camira

24/7
Main Line Flax

50% Polyamid 33% Ull 10% Visil 7% Viskos
70% Ull 30% Lin

50 000
50 000

Gabriel

Comfort
Mood
Breeze fusion
Capture
Fame hybrid

88% Ull 12% Polyuretan
92% Ull 8% Polyamid
88% Ull 12% Polyamid
85% Ull 15% Polyamid
95% Ull 5% Polyamid

100 000
95 000
100 000
200 000
150 000

Kvadrat

Remix 2
Steelcut Trio 3
Melange Nap
Hallingdal 65

90% Ull 10% Nylon
90% Ull 10% Nylon
97% Ull 3% Nylon
70% Ull 30% Nylon

100 000

Svensson Markspelle

Brink

85% Ull 15% Polyamid

100 000

LEVERANTÖR

TYGNAMN

MATERIAL

SLITSTYRKA

Camira

Patina

69% Ull 22% Lin 8% Polyamid 1% Viskos

100 000

Gabriel

Gaja
Fame
Medley
Runner
Step Melange

100% Ull
95% Ull 5% Polyamid
100% Polyester
100% Polyester
100% Trevira CS

50 000
200 000
70 000
70 000
100 000

Jörgensen

Skai Evida
Puxx nr.1

Polyuretan konstläder
Polyuretan konstläder

50 000
90 000

Vescom

Furka plus
Namal
Samar

Vinylyta, Bomull, Polyester
100% Polyester
100% Trevira CS

125 000
60 000
50 000

Nevotex

Rock CS

100% Trevira CS

70 000

Standard Collection (STD/46)
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TYGER
Economy Collection (ECO/45)
LEVERANTÖR

TYGNAMN

MATERIAL

SLITSTYRKA

Gabriel

Event

100% Polyester

100 000

LEVERANTÖR

TYGNAMN

MATERIAL

SLITSTYRKA

Elmo

Elmorustical
Elmosoft*
Elmotique**

Läder
Läder
Läder

-

Skinn (SKI/30)

*Färgerna bright blue, dusty pink, black är vad priserna avser. **Färgerna black, dark grey, dusty blue, bordeaux, dark brown är vad priserna avser.
Vid andra färgval tillkommer 3000 kr/stol om inte fler än fem stolar beställs, gäller Care-sortimentet.

För mer information om materialen och våra tygleverantörer,
hänvisar vi till respektive företags hemsida. Där får du komplett
skötselråd för det aktuella materialet/tyget.
Sök gärna mer information om tygfärger samt
skötselanvisning på följande hemsidor:
www.gabriel.dk
www.bogesunds.se
www.svenssonmarkspelle.com
www.camirafabrics.com
www.kvadrat.dk
www.brodernajorgensen.se
www.wescom.se
www.elmoleather.com
www.nevotex.se
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TYGER
Exempel: Arbetsstol LD6000i

Camira Aquarius möbeltyg, lagervara

070333XX

Standardtyget Aquarius är i 100% kamgarnsull på tygbredden 140 cm. Kontakta oss
gärna för en offert och leveranstid vid önskemål om andra färger eller tyger.
OBS! Ange färgnummer vid beställning!

Grå (07)

Svart (02)

Marinblå (43)

Tygfärg

Blå (22)

Röd (41)
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Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara
Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

60005

61136

60078

61135

61003

60003

61060

61131

61133

63076

60017

60019

61047

60999

60051

61044
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Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara
Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

63077

64169

63016

64165

63078

64166

65081

64168

64119

65082

64167

64089

64055

61108

64058

66132
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Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara
Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

61136

66130

67068

65083

66118

66133

65084

66131

67016

66005

66075

67004

66061

66032

66071
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Gabriel Fame möbeltyg beställningsvara
Tyget Fame är i 95% ull och 5% polyamid. Tygbredden är 140 cm. Vi erbjuder samtliga färger
till våra kontorsstolar mot beställning. OBS! Ange färgummer vid beställning!

68145

62067

68147

68144

62068

67067

68035

68004

67069

68146

68148

67005

68143

61134
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Priser: Angivna priser gäller fritt fabrik, exklusive mer-

Returer: Före returer av gods så måste köparen alltid

värdeskatt, andra skatter eller pålagor.

kontakta säljarens kundtjänst för godkännande. Godset skall
returneras i originalemballage inom 10 arbetsdagar från mot-

Leveranser: Leveranstid anges med år och veckonummer

tagande av gods. Om returen beror på köparen krediteras

och avser leverans från säljarens fabrik. Säljaren förbehåller

70% av fakturerat värde. I annat fall krediteras hela beloppet.

sig rätten till mindre ändringar utan föregående meddelande.

Specialprodukter/varianter av standard krediteras ej.

Om köparen underlåter att mottaga godset på fastställd
leveranstid eller begär uppskov med leverans, är köparen

Garanti: För alla varor i prislistan lämnas två års garanti

ändå skyldig att erlägga betalning som om godset levere-

mot fabrikationsfel. Förlängd garanti gäller för stolar inom

rats. Säljaren skall ombesörja lagring av godset på köparens

sortiment Basic (3 år), Classic (5 år), Care (5 år) och Premium

risk och bekostnad. Leverans sker fraktfritt inom Sverige för

(10 år).

odelad order och leverans för ett nettovärde av lägst SEK
30.000:- exklusive mervärdeskatt. För leverans under detta

Reklamationer: Reklamationer avseende bristfälligheter i

belopp tillkommer frakt enligt nedan:

levererat gods skall skriftligen anmälas till säljaren senast
7 dagar efter godsets mottagande. Skulle levererat gods

Ordervärde netto: 0–30 000 kronor

vara felaktigt sker avhjälpande av felet genom reparation

Frakt: 8%, min 250 kronor

eller utbyte av det felaktiga godset. Säljaren skall anses ha
fullgjort sin skyldighet för felet när nytt eller reparerat gods

Vid order enbart innehållande stolar inom segment Basic,

sänts till den adress dit det felaktiga godset levererats.

Classic, Premium och Care gäller fraktkostnad inom Sverige

Säljaren avgör vilket av alternativen som felet skall av-

195 kr/stol. Fraktfritt från 30 000 kr.

hjälpas på. Reparationer på plats hos kund godkänns endast
efter särskilt avtal med Lanab Group. Ersättningsleverans

Emballage: Säljarens standardemballage ingår i priserna.

debiteras enligt gällande prislista och krediteras vid godkänd

Kostnad för pallar, pallkragar och annat specialemballage

reklamation.

tillkommer.
Transportskada: Kunden har ansvaret att kontrollera
Betalningsvillkor: Köparen skall erlägga betalning för

varan vid mottagande. Vid skada skall anmälan göras till

levererat gods inom 30 dagar från fakturadatum. Lanab

transportören. Sändningsnummer skall anges. Reklama-

Group förbehåller sig rätten, att utöver normala betalnings-

tion skall ske skriftligt inom 7 dagar. Reklamation därefter

villkor kräva förskottsbetalning eller betalningsgaranti. Från

accepteras ej. Skadad vara repareras eller ersätts med ny

förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med riksbankens

efter retur till Lanab Group. Reparationer på plats hos kund

referensränta + 8%.

godkänns endast efter särskilt avtal med Lanab Group.

Äganderättsförbehåll: Levererat gods förblir säljarens

Ansvar: Säljaren ansvarar inte i något fall för skada som

egendom till dess full betalning erlagts.

drabbar köparen till följd av att varan orsakat skada på
annan egendom av vad slag de vara må. Säljaren är heller

Produktändring: Säljaren förbehåller sig rätten till produkt-

inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från

förändring samt därtill hörande prisjustering under gällande

köparen som grundas på skadeståndsanspråk från tredje

prislista, utan vidare förvarning.

man eller från av köparen anställd personal.

Ändring/komplettering av order: Ändring/komplettering av

Force Majeure: Skulle leverans förhindras eller försenas på

ordern i efterhand kan innebära förändrad leveranstid och

grund av omständigheter utanför vår kontroll, kan vi utan

eventuella merkostnader. Kontakta säljarens kundtjänst för

skadeståndskrav förskjuta hela eller delar av leverans eller

information.

helt säga upp avtalet.

Avbeställning av order: Avbeställning av order efter igångkörd produktion får endast ske efter överenskommelse med
Lanab Group. Eventuella nedlagda kostnader debiteras
köparen.

Utgåva 1 / 2020.02.01
Lanab Group AB förbehåller sig rätten till modellförändringar utan föregående information
samt reserverar sig för eventuella tryckfel.
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HUVUDKONTOR:
Lanab Group AB, Lerbacksgatan 7, 571 38 Nässjö
Box 372 | 571 24 Nässjö
Telefon: +46 (0)380-31 11 00
www.lanabgroup.se
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