CARELINE
KOMFORT FOR FREMTIDEN

PILATES

“Efter at have brugt stolen i mit daglige arbejde de
sidste 14 dage, må jeg sige, at jeg er meget imponeret
over effekten af stolen. Det kræver noget arbejde at
holde sig siddende på den, og træningseffekten kan
mærkes i rygmusklerne.
Ideen med en ”ustabil” stol er rigtig god, da det
træner koordination og holdning, mens man arbejder”.
Thomas Hyldgaard, physiotherapist, Cert.MDT.
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AIR SEAT
Pilates Air Seat
Stolen har samme effekt som den kendte Pilates-bold, den kræver at kroppen ”koncentrerer sig om at sidde”, og dermed styrkes og vedligeholdes
muskelgrupperne i ryg og lænd aktivt, mens du sidder og arbejder.
• Luftpudesæde
• Polster:
Luft
• Sædediameter:
330 mm
• 65 mm letløbende hjul, hvoraf 2 er med bremse
• Sædehøjde lav:
43-56 cm
• Sædehøjde mellem: 52-71 cm
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PONNI
Ponni
Ekstra blød – “ekstra small” saddelstol
Polster: koldskum
B 385 x D 290 x H 230 mm
Sædehøjde lav:
49-62 cm
Sædehøjde mellem: 58-77 cm
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GAMMA
Gamma
En behagelig bred cykelsaddel.
Polster: koldskum
B 350 x D 325 x H 90 mm
Sædehøjde lav:
49-62 cm
Sædehøjde mellem: 58-77 cm
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PINTO
Pinto
Ekstra blød og komfortabel saddelstol
Polster: koldskum
B 440 x D 320 x H 285 mm
Sædehøjde lav:
49-62 cm
Sædehøjde mellem: 58-77 cm

“De fleksible og enkle indstillingsmuligheder gør det muligt at tilpasse
stolen til stort set alle. Jeg synes, det er rart at mærke, at stolen støtter
lændesvajet, så man kan slappe af , mens man vedligeholder en god
holdning. Og så er den jo også rigtig pæn at se på, hvilket jo også er
vigtigt”
Thomas Hyldgaard, physiotherapist, Cert.MDT.
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DALTON
TON
Dalton
Blød og komfortabel saddelstol
Polster: koldskum
B 415 x D 345 X H 285 mm
Sædehøjde lav:
49-62 cm
Sædehøjde mellem: 58-77 cm
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JOLLY
Jolly
Blød og komfortabel saddelstol med V-skåret saddlefront samt nedsænket centerlinie for minimering af
generende tryk.
Polster: koldskum
B 435 x D 360 X H 300 mm
Sædehøjde lav:
49-62 cm
Sædehøjde mellem: 58-77 cm
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MICRO
Micro
Micro taburetten er let og kan hurtig flyttes. Sædet er behageligt blødt
og det perfekte sted at sidde – enten for kortere eller længere tid.
Polster: 20 mm koldskum
Sædediameter:

330 mm

Sædehøjde lav:
38-51 cm
Sædehøjde mellem: 47-66 cm
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BETA
Beta
Polstret sæde med optimal siddekomfort.
Sædediameter:

360 mm

Sædehøjde lav:

40-53 cm

Sædehøjde mellem:

49-69 cm

Beta 360/40
Polster: 40 mm koldskum

Beta 360/60
Polster: 60 mm koldskum
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LAB STOL
LAB Stol
Sædehøjdeindstilling på mellem 450 og 650 mm.
Højdejusterbar ryglæn med lændestøtte.
Rengøring
• Alle materialer er modstandsdygtige over for
desinfektionsmidler
• Sædemekanikken er indkapslet under et softcover panel med integreret betjeningspanel
• Ingen revner og fuger
• Kan let desinficeres
• Opfylder kravene til brug i bioteknologiske laboratorier i sikkerhedsklassen S1, S2, S3, 3 luftrenhed i henhold til DIN EN ISO 14644-1 – Din 68877
Kan leveres i sort og rød
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Saturn
Polstret sæde med optimal siddekomfort,
med et blødt polstret 360° roterbar intergreret ryg- og armlæn.
Sædehøjde lav:
40-53 cm
Sædehøjde mellem: 49-69 cm

360°
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CARELINE
KOMFORT FOR FREMTIDEN

En serie af elegante og brugervenlige taburetter og saddelstole, velegnet
til arbejdssituationer hvor ergonomi og mobilitet er vigtigt, eksempelvis
det aktive kontor, plejesektoren, behandlerrum og klinikker.
Udstyret med gaspatron for trinløs højdeindstilling.
Saddelstolene kan trinløs indstilles i sæde- og ryglænsvinkel.

Stirling stof (uld)
Robust og holdbar, tætvævet uldstof, som giver behagelig
siddekomfort.

Betræk/polstring
Alle vor taburetter og stole er polstret med koldskum og leveres i flere forskellige farver og stoffer, Stirling stof (uld), 3D-Runner, Kunstlæder og Microfiber.

Hjultyper
• 50 mm letløbende hjul
• 50 mm trægtløbende: ved hjælp af friction undgår
man at “stolen ruller fra en”.
• 50 mm belastningsbremsende: hjulene bremser, så snart man sætter sig.
• 50 mm aflastningsbremsende: hjulene bremser, så snart man rejser sig.

Fodbetjent højdeindstilling
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3D Runner

3-dimensionelle Runner, der har en meget dyb struktur,
som visuelt er spændende og giver på den måde stolen
sit helt specielle præg. Öko-Tex Standard 100.
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Alle vore taburetter og stole fås med fodbetjent højdeindstilling.
Særdeles praktisk ved for eksempel klientbehandling, hvor begge hænder er beskæftiget.

Ryglæn (passer til alle runde sæder, kan justeres 40 mm i dybden)

Ferrari stamskin
Ferrari stamskin er blødt og let at rengøre.
Soft ryglæn 005

Polstret ryglæn 283

Polstret ryglæn XL 383

Euromatic
• Saddelstolens sæde- og ryglænsvinkel indstilles
hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner,
mens du sidder på stolen.
• Trinløs indstilling:
12°
• Sædevinkling 12° frem og 1° tilbage.
• Ryglænsvinkling 16° frem og 6° tilbage.

6° 16°
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1°

Easy Seat
• Saddelstolens sæde- og ryglænsvinkel indstilles
hurtigt og enkelt ved hjælp af 1 gaspatron, mens
du sidder på stolen.
• Trinløs indstilling: Sædevinkling 12° frem og 1° tilbage.

1° 12°

Flexmatic
• Justerer sig automatisk til den optimale ergonomiske
siddeposition.
• Korrigerer sædevinklen til tyngdepunktet, således
brugeren konstant sidder komfortabelt og dynamisk.
• Stimulerer musklerne indenfor de naturlige frihedsgrader af rygsøjlen.
• Giver stor bevægelsesfrihed samtidig med at man har
optimal støtte.
Note: Alukryds diameter: 500 mm eller 640 mm, (640 mm anbefales til saddelstole med ryg).

Microfiber
Stærk og let at rengøre.

50

