
• Hele 7 skallfarger

• Integrerte luftekanaler

• Bred luftekanal langs ryggrad 

• Hygienisk strukturert overflate 

• Ergonomisk utformet for flere sittestillinger

• 3 ulike gripetak – for både voksne og barn

FLEX STOLSKALL

Høyderegulerbar Flex med gasslift, leveres både med stort 

skall - Flex Swing, og lite skall - Flex Swing JR. Passer dermed 

til alle alderstrinn. På stol med lite skall anbefales fotring som 

tilleggsutstyr. Fotbrett kan også leveres på forespørsel. 

Nå kan Flex Swing-stolene også leveres med 3D-tilter 

som gir stolen en flytende bevegelse i alle retninger, 

og dermed en mer variert sittestilling. – Be om pris! 

Hjulkrysset er i aluminium, lakkert i RAL 9006 aluminium. 

Krysset kan også leveres i andre farger eller med glidere. 

Høyderegulerbar 41-54 cm.

FLEX SWING – FLEX SWING  JR 

Flex er en serie elevstoler med mange 

muligheter. Det ergonomisk formede skallet er 

støpt i resirkulerbar polypropylen, og leveres i 

hele 7 farger. Skallet har integrerte luftekanaler 

uten perforering, som er hygienisk og lett å 

rengjøre, og sørger for at setet ikke blir klamt å 

sitte på. En bred kanal ned langs ryggraden, 

sammen med gripetaket i ryggen, er med på å 

transportere luft i kanalene. 

Den ergonomiske formen stimulerer musklene 

og innbyr til ulike sittestillinger. 

Flex stolserie

Mål: H79-92cm B60cm D60cm SB44cm SD44cm SH41-54cm

Materialer: polypropylen, pulverlakkert stål, hjul/trinser

Farger : sort, rød, gul, oransje, grønn, blå eller lys grå, understell RAL9006 - andre farger tilgjengelig

Leverandør : A2S

God sittekomfort, 
stimulerer musklene og 
innbyr til ulike sittestillinger

Ekstrem styrke:  
Stålbøyle med 4 
innstøpte festepunkt.

Integrerte 
luftekanaler

Løfteleppe og løftegrep 
i rygg og under sete. 

3D



Art. A-7873C-6 - Flex Swing, stort skall

Art. A-7873C-3 - Flex Swing, lite skall

Art. A-90°FOOTREST - Fotbøyle

Art. 7873.102 - Flex Swing, lite skall, høyere gasslift 52 - 72 cm, m/fotring.

FLEX SWING

9002 9006

Standard

7037 7021 3003 6000 5007

7 standard PP skallfarger

Lakkfarger understell – 1 standard : 


