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ståstödsstolar – avlastning för rygg och höfter

• Manuell fixlyftomat
• Manuellt vinkelställbart sittkryss
(förberedd för armstöd)
• Sits 36x36 cm i Ergomedic
• Rygg 33x26 cm i Ergomedic
• Ryggmekanism Standard
• Sitthöjd 50-70 cm (alt. 60-80 cm)
• Brukarvikt 0-130 kg
• Glidknappar
• Klädsel grå plysch

En anpassningsbar ståstödsstol
När man lever med ett smärttillstånd eller försvagad muskulatur är en ståstödstol
en bra lösning. REAL 2011 är en anpassningsbar ståstödstol som gör det möjligt
att få en bekväm halvstående sittställning.
När man lever med ett smärttillstånd eller försvagad muskulatur är en ståstödstol en bra lösning,
då man kan få en ståsittande arbetsställning. Med
detta menas att man erbjuds möjlighet att stå med
stöd. Genom att kroppsvikten fördelas över ben,
sittyta och ryggstöd, kan skador beroende på hög
statisk belastning undvikas.
Rätt avlastning
REAL 2011 är en anpassningsbar ståstödstol som
gör det möjligt att få en bekväm halvstående sittställning i förhållande till arbetsuppgiften. Arbete
vid köksbänk och strykbräda är exempel på två
arbetsuppgifter som kräver stående arbetsställning.
Båda uppgifterna tar i allmänhet lång tid, och
trötthet i ben och rygg kan bli besvärande. Då
kan REAL 2011 erbjuda rätt avlastning.
Stolen har 20 cm gasfjäderreglerad lyftintervall
(70-90 cm alt. 60-80 cm) samt manuellt vinkelställbar sadelsits. Man kan med ett enkelt hand-

[ Förberedd för armstöd. ]

grepp låsa sitsens rotation. REAL 2011 är förberedd
för montering av armstöd.
REAL 2011 kan levereras med ett brett tillvalsoch tillbehörsprogram. Man kan välja mellan olika
typer av sadelsitsar, ryggplattor och armstöd samt
en mängd olika tillbehör.

• Gasfjäder lyftomat
• Manuellt vinkelställbar sits
• Sadelsits 36x36 cm
		
(alternativ finns)
• Ryggplatta 33x26 cm
		
(alternativ finns)
• Sitthöjd 50-70 (alt. 60-80 cm)
• Handbroms
• Stativ 43x48 cm
• Hjul 75 mm
• Klädsel grå plysch

Avlastning vid sittande arbete
REAL 2015 är en ståstödsstol med hjul och handbroms för ståsittande arbets-

ställning. Med detta menas, att du i din vardag har möjlighet att stå med stöd.
Genom att kroppsvikten fördelas över ben, sittyta och ryggstöd, kan onödig
belastning undvikas.
Möjligt att utforma hemmet
REAL ståstödsstol gör det möjligt att utforma
arbetsplatsen efter ett bekvämt rörelsemönster.
Utifrån den halvstående sittställningen kan
arbetsplatsens utformning vad gäller räckvidd,
disposition och ergonomi lätt anpassas. REAL 2015
erbjuder en stabil utgångspunkt för arbetsuppgiften. Tandläkare, montörer, fotografer, maskinoperatörer, laboratoriepersonal och sjukgymnaster
är exempel på användare av REAL 2015.
Avlastning med ökad funktion
Arbete vid diskbänk och strykbräda är exempel
på arbetsuppgifter som kräver stående arbetsställning. Båda uppgifterna tar i allmänhet lång tid
och trötthet i ben och rygg kan bli besvärande.
För den som lever med smärttillstånd eller försvagad muskulatur, erbjuder REAL 2015 en avlastning
med ökad funktion och trivsel.
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Max brukarvikt
130 kg
Sitstilt
–
Rotation
Ja
Sitthöjd
Hög 60-80 cm
Sitthöjd
Låg 50-70 cm
Glidknappar
Ja
Rundsits dia. 35 cm
Ja
Broms
–
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