
Stadig flere av oss har eller vil i fremtiden få sittende arbeid. 
Stillesittende arbeidsoppgaver kan være belastende på nakke og 
ryggmuskulatur, og det stilles store krav til sirkulasjonsapparatet.

For å forebygge slitasjeskader og å opprettholde en god 
blodsirkulasjon, bør arbeidstillingen være slik at vi får mest mulig 

variasjon. Man snakker ikke om en riktig sittestilling, men 
flere arbeidsstillinger og mulighet for variasjon.



Profil av sete
Formstøpt og tilpasset sete-

og lårmuskulaturens
anatomiske profil

Profil av rygg
Formstøpt og tilpasset ryggens

anatomiske profil

Hendel 1:
Justering av sittehøyde 

Tips: Ved å justere sitte-
høyden slik at vinkelen i
hofteleddet blir noe mer 

enn 90 grader, økes
blodsirkulasjonen.

Hendel 2:
Trinnløs justering av 
sete og ryggvinkel

Tips: Ved å tippe setet litt 
fremover, oppnår man en god 
svai i ryggsøylen. Dette virker 

avlastende, og man styrker 
de "riktige" ryggmusklene 

mens man sitter.

Hendel 3:
Justering av rygghøyde

Tips: Ved å stille støtten opp til 4-5
ryggvirvel, retter ryggsøylen seg

automatisk opp i en god ergonomisk
stilling og gir optimal støtte i

korsryggen.

Stolen Anatomic er konstruert for å redusere
og forebygge ryggplager forbundet med 
sittende arbeid. Stolens utforming og 
egenskaper er bygget på ergonomiske 
prinsipper, der både sete og rygg er 
formstøpt etter kroppens anatomi. En 
balansert hardhetsgrad sikrer optimal støtte,
sittekomfort og god blodsirkulasjon.
Seteputen er formet etter setemuskulaturens
profil, og gir en god og behagelig støtte.
Ryggputens utforming gir maksimal støtte
fra nedre del av korsryggen og opp til 4-5
ryggvirvel. Dette resulterer i at ryggsøylen
automatisk vil rette seg opp i en god
ergonomisk stilling. Setemekanikken innbyr
til stor bevegelsesfrihet og variasjon av
arbeidsstillinger.

Anatomic
- Stolen som aktiviserer deg til å sitte riktig -



En god arbeidsstilling stiller store krav til 
sitteredskap. Når vi setter oss i en stol
presses kroppen ned i stolsetet og bakover
mot stolryggen. Hvis stolen ikke er 
konstruert for å gi tilstrekkelig støtte i
korsryggen, vil nedre del av bekkenet skyves
fremover mot fronten av setet og ryggsøylen
blir C-formet. Slik utsettes båndskivene i
ryggen for stort press og slitasje, og 
som en følge av dette kommer smertene og 
problemene som stadig flere sliter med.
Stolen Anatomic er spesielt konstruert for å
forebygge dette.

STEPSIT
Arbeidssadel med justerbar sittevinkel



Forhandler:

Dinamica
Svært slitesterkt stoff i polyester microfiber. 

Lett å vedlikeholde. Italiensk design og farver. 
Fra Miko.

Osterfjord
Stoff i 100% ull med ekstra høy slitestyrke. 

Fra Innvik Ullvare AS.

Elmosoft
Svensk kvalitetshud, 
anilin. Svært høy 
slitestyrke, lett å vedlikeholde. 
Fra Elmo Leather.
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* Eget kundestoff kan også sendes inn for trekking.
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FOTKRYSS
Leveres i polert aluminium og 

sort armert kunststoff

FOTRING

GASSPATRONER
Leveres i krom og sort utførelse, 

standard og høy patron
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