
Euroflex Forma N16-2000R



Grunnleggende:
• Chassi, 100 mm hjul 
• Sittesystem Forma
• Armlene faste og nedfellbare til setets overkant
• Sittepute 45x45 cm
• Rygg - 37x23 cm, lav, låsbar
• Setelyft - gas
• Bremsen bremser på bakhjulene
• Setetilt, gassfjær
• Fotstøtte

Tilbehør

• Sete 40x40, 40x45, 45x45, 50x50, coxit 45x45
• Rygg - høyt; 42x45 cm
• Nakkestøtte  - høyt rygg
• Bolstøtte - høyt rygg
• Sidestøtte 
• Utfellbart armlene 
• Armleneplate lav myk
• Skrittkile/Bendeler
• Setetrekk - ryggtrekk - inkontinens
• Bord
• Fotplate, amputasjonsbeinstøtte, Fotstøtte
• Kjørehåndtak  

Tekniske fakta: 

Klasse Arbeidsstol –  ISO 180903 
Chassis, bredde  57 cm 
Chassis, lengde  61 cm 
Totalvekt  23 kg (gass) 
Brukervekt,  maks. 125 kg 
Brems  Chassismontert 
Hjulstørrelse   100 mm 
Sittebredde (mellom armlenene)  39–53 cm 
Sittehøyde, gass (høyde til setets overside) trinnløst innstillbar i chassiset. 
Standard  46–60 cm + 7 cm.  
 50–70 cm + 7 cm 
Sete, (bredde x dybde) Standard  45x45 cm 
 40x40, 40x45, 50x50 cm 
Sittedybde  40–59 cm 
Setetilt,  gassfjær 8 grader foran, 12 grader bak 
Rotering  180 grader, låsbar 
Ryggstøtte, høyde  21–58 cm 
Rygg, yttermål (bredde x høyde) Standard  37x23 cm 
 Høy 35x44 cm 
Møbeltrekk  Svart Atlantic 
Armlene,  høyde Justerbart 0–28 cm 
Armleneplate  31x8 cm 

Sittehøyde, gass (høyde til setets overside) trinnløst innstillbar i chassiset + 7 cm.

Euroflex Forma N16-2000R - innovative design og fleksibilitet. 
Euroflex Forma har en unik sitteergonomi, skapt av en todelt sittepute og et moduloppbygd ryggsystem. Sitteputen består av to 
formstøpte skumdeler i forskjellige hardheter, slik at de former seg etter formen på bekkenet. Den faste underputen gir støtte under 
lårene, slik at trykket fordeles jevnere og hindrer at man glir forover i stolen. Den mykere øvre puten gir komfort og avlastning for 
sittebensknutene (trykkavlastende).

Alle seteinnstillinger kan utføres uten verktøy med ergonomisk utformede spaker. Elektriske setefunksjoner kan fås som tilvalg.
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 Setetilt Chassismontert brems Rygg låsbar


