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Generel produktbeskrivelse Malmstol

Malmstolens modeller fås med to ryghøjder.
Medium:  Giver støtte fra korsryggen op til omtrent midt på skulderbladene.
Høj:  Giver støtte fra korsryggen op til skulderbladenes øvre dele. Kan fåes med nakkestøtte.
Såvel det høje som det mellemhøje ryglæn har fire indstillingsbånd til finjustering af støtte og profil.

Malmstolen er miljøcertificeret og har EN1335 certifikat. 
Godkendt af Statens Prøvningsanstalt/Forskning.

Malmstolen har 4 unikke patenter.
Model 4000 - op til 125 kg
Cpod - op til 140 kg.

· Alle stole leveres fra lager. Prisen er baseret på Fame-stof (200.000 Martindale) i sort
· Alu poleret fodkryds
· DUX komfort sæde pocket fjedre
·  Stolene er pakket “knock down” i kasse let montering via 3 skruer
·  Nøgle til montering og garantibevis medfølger
·  Alle stole har 5 års garanti
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Model  Beskrivelse  Farve Varenr.  Pris

Kontorstole Malm

Malm 4000 medium  
  ·  Individuel justering af ryglænets krumning, 
   ved hjælp af 4 individuelle bånd   
  ·  Gyngens hårdhed kan justeres Sort 42-201030 7.600,00 
  · Sædedybde justering 46-52 cm 
  ·  Trinløs hældning af ryglænet 
  · Siddehøjdejustering 45-55 cm 
  ·  Poleret aluminiumsfodkryds 
  ·  Bløde hjul  
  ·  Dux sæde 
 
 
 

Malm 4000 høj uden nakkestøtte 
 
  ·  Individuel justering af ryglænets krumning, 
   ved hjælp af 4 individuelle bånd   
  ·  Gyngens hårdhed kan justeres Sort 42-201000 8.500,00 
  · Sædedybde justering 46-52 cm 
  ·  Trinløs hældning af ryglænet 
  · Siddehøjdejustering 45-55 cm 
  ·  Poleret aluminiumsfodkryds 
  ·  Bløde hjul  
  ·  Dux sæde 
   
  Armlæn er tilbehør   

 
Malm 4000 høj med nakkestøtte 
 
  ·  Individuel justering af ryglænets krumning, 
   ved hjælp af 4 individuelle bånd   
  ·  Gyngens hårdhed kan justeres Sort 42-201010 9.600,00 
  · Sædedybde justering 46-52 cm 
  ·  Trinløs hældning af ryglænet 
  · Siddehøjdejustering 45-55 cm 
  ·  Poleret aluminiumsfodkryds 
  ·  Bløde hjul  
  ·  Dux sæde 
   
  Armlæn er tilbehør   
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Model  Beskrivelse  Farve Varenr.  Pris

Kontorstole Malm

Malm CPOD  
  ·  Individuel justering af ryglænets krumning, 
   ved hjælp af 4 individuelle bånd   
  ·  Gyngens hårdhed kan justeres Sort 42-201090 8.900,00 
  · Sædedybde justering 46-56 cm 
  ·  Trinløs hældning af ryglænet 
  · Siddehøjdejustering 45-55 cm 
  ·  Poleret aluminiumsfodkryds 
  ·  Bløde hjul  
  ·  Dux sæde 
 

Elastiske bånd 

CPOD Former ryglænets højde efter  
ryggens profil og giver stor støtteflade

Nakkestøtte

Et led delt nakkestøtte er et tilbehør der  
aflaster hals- og nakkemuskulaturen 
  

 
Hjul 

Bløde hjul til hårde gulve og  
hårde hjul til bløde gulve  
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Model  Beskrivelse   Varenr.  Pris

Tilbehør Malmstol

Armlæn  Højdejusterbart armlæn i tidløst design  42-201040 900,00 
Ergo Corona


