UNDVIK
FÖRSLITNINGSSKADOR
I FÖRTID
Att under långa arbetspass sitta fel sliter på kroppen
och ger inte sällan förslitningsskador. En anpassningsbar
stol med sadelsits och magstöd, istället för ryggstöd,
ger denna avslappning.
Att under långa arbetspass sitta fel
sliter på kroppen och ger inte sällan
förslitningsskador. Trötthet och
muskelspänningar i rygg och axlar blir
ofta följden av ett långvarigt sittande
i framåtlutad arbetsställning. Många
arbetsuppgifter kräver ett tryggt och
stadigt sittande. En ergonomsikt
korrekt sittställning på rätt höjd i
förhållande till arbetsmomentet, ger
en naturlig avslappning för rygg, axlar
och nacke. En anpassningsbar stol
med sadelsits och magstöd, istället för
ryggstöd, ger denna avslappning.

ALTERNATIVA SITSAR

36x36 cm

40x36 cm

40x36 cm		

35 cm

40x36 cm

ALTERNATIVA MAGSTÖD

27x23 cm

33x16 cm

27x27 cm

MAGSTÖDSTOL MED 5-BENT STATIV
REAL 2625 är avsedd för personer som

är i behov av avlastning vid arbete
som utförs i en framåtlutad position,
eller som alternativ till traditionellt
sittande. Denna sittställning möjliggör en symmetrisk och gynnsam
belastning av kroppen som helhet.
Det fembenta stativet på lättrullade
hjul möjliggör enkel förflyttning
av stolen. Detta tillsammans med
möjlighet att rotera sitsen, gör det
gynnsamt att komma tätt intill den
arbetsyta man önskar.

Tack vare att REAL 2625 har hela
20 cm höjdintervall (i tre olika
intervall) finner man snabbt en
behaglig sitthöjd.
KOMFORT, FUNKTION OCH
SLITSTYRKA
REAL-stolen finns att erhålla

med
olika typer av sitsar och magstöd.
Den är konstruerad med högt ställda
krav vad gäller komfort, funktion
och slitstyrka. Stolen tillverkas vid
egna anläggningar i Halmstad och
på Lidingö.
REAL 2625
•
•
•
•
•
•
•

Gasfjäderlyftomat
Manuellt vinkelställbar sits
Rotationsfrigörare
Sitthöjd 50-70/60-80/70-90 cm
Fembent stativ
Hjul 75 mm
Sadelsits 36x36 cm
(fler alternativ finns)
• Magplatta 33x16 cm
(fler alternativ finns)
• Klädsel konstläder (alt. plysch)

Artikelnr: 803393
Mercado 140325
Giltig från 090801

MAGSTÖDSSTOLAR MED MAGSTÖD

REAL 2625*

REAL 2625*

*standard magstöd 33x16 cm

*alt. magstöd Medic 27x23 cm

MAGSTÖDSTOLAR TEKNISKA DATA OCH MÅTT

*standard

Modell
Gaslyftomat..................................................................
Fixerad lyftomat............................................................
Manuellt vinkelställbar sits (+22o/-14o).........................
Rotationslås.................................................................
Magplatta Medic 27x23 cm.........................................
Magplatta låg 33x16 cm..............................................
Glidknappar.................................................................
Hjul 75 mm...................................................................
Hjulformade fötter 50 mm............................................
Belastningsbromsade hjul 50 mm...............................
Hjul 50 mm med låsklaff..............................................
Broms..........................................................................
Sitthöjd cm..................................................................
Sadelsits Medic 40x36 cm..........................................
Alt. sadelsits Ergomedic 40x36 cm.............................
Alt. sadelsits 36x36 cm...............................................
Alt. sadelsits 41x41 cm...............................................
Alt. rund toppig sits med extra stoppning diam. 35 cm
Max brukarvikt.............................................................

2625
Ja*
Ja*
Ja
Ja
Ja
Ja
50-70
Ja*
Ja
Ja
Ja
Ja
130 kg

2625-1
Ja*
Ja*
Ja
Ja
Ja
Ja
60-80
Ja*
Ja
Ja
Ja
Ja
130 kg

Ja*
Ja
Ja
Ja
Ja
70-90
Ja*
Ja
Ja
Ja
Ja
130 kg

Klädselmaterial och färg
Plysch: grå*,vinröd, brun, marinblå, REAL-blå, svart
Konstläder: röd, grå, blå, brun, svart
Överdragsklädsel till sits och rygg...............................

Ja

Ja

Ja

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

2625-2
Ja*

Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

