
arbetsstolar



En och samma arbetsstol kan inte passa alla, då v

och har olika behov.

Dessutom

Med en

stol som främjar rörelse kombinerat med

har du redskapen för en rörligare arbetsmiljö. Och när

kroppen får röra sig, ökar både koncentration, energi och

arbetsglädje – just det som utmärker en bra arbetsplats.

arje

människa är unik. Vi är fysiskt olika

arbetar vi med olika saker och sitter olika länge på

våra arbeten. Det är alltså ett personligt val du ska göra, när

du ska välja en stol som ska passa just dig.

Med EVE kan vi erbjuda ett brett program med arbetsstolar,

som ger dig möjligheter att välja en stol som känns rätt för

din kropp och passar ditt arbete. Stolarna finns i olika

prisklasser och med olika utrustningsalternativ, bland annat

med olika mekanismer för hur stolen följer kroppen.

ett av våra sitt & stå

bord så
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Ställbart nackstöd i skinn eller textil

Laminerad klädsel

Helklädd rygg

Justerbar svank- och rygghöjd

Antichock system
“ryggens fjädermekanism
aktiveras först när man belastar”

Ställbart sitsdjup

Synkron alt Freefloat

Justerbara i höjd/bredd/djup/vinkel

Reglerbart gungmotstånd

Reglagen lätt åtkomliga
när man sitter på stolen

Hjul anpassade efter
underlaget.

Fotkryss i polerad aluminium
alt svart nylon.

Breda armstöd i softfeel material

Gasfjäder för höjdinställning

Många klädselalternativ
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EVE 300 är en ergonomisk arbetsstol för dig som sitter länge och

koncentrerat. Stolen inbjuder till ett aktivt sittande med hög

komfort. Reglagen är lätt åtkomliga, när du sitter på stolen vilket

gör stolen enkel att anpassa.

EVE 300 kan väljas med Freefloat eller Synkron mekanism

beroende på vad som passar just dig. Det finns två höjder på

ryggstöd, till den höga ryggen finns nackstöd som tillval.

300

Veva framåt för hårdare gunga

För dig som
sitter länge och
koncentrerat
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EVE 200 är en allround arbetsstol med goda inställnings-

möjligheter, stolen passar de flesta människor och

arbetssituationer. Enkelheten i reglage och funktioner

gör stolen lätt att förstå och använda. Stolen kan väljas

med olika utrustningsalternativ för olika behov.

200

Allround arbetsstol
med goda inställnings-
möjligheter
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Armstöd till 200/300

Armstödet till EVE 200/300 har utvecklats för maximal komfort

och är inställbart i alla led. Armstödsplattan är

utan skarpa kanter för att eliminera tryck mot underarm

och armbåge. I kombination med materialet i softfeel utförande

får du ett armstöd som är skönt att vila mot, även med bara

armar.

extra bred och

formad



Justerbar bredd
(hela armstödet)

Ställbar höjd

Justerbar i djup

Vinklingsbar

Justerbar bredd
(armstödsplattan)

�

�

�

Inställningsmöjligheter i höjd/bredd/djup/vinkel
Utförande i “softfeel” material för skön komfort och känsla
Extra bred armstödsplatta med rund, behaglig form för
armbågen/underarmen

�

�

Maximala möjligheter till individuell anpassning ger
stöd och avlastning i olika arbetssituationer
Vridbart och kan justeras “nära kroppen”

Inställsamt i alla led
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EVE 100, enkel prisvärd stol för dig som inte behöver den mest

avancerade ergonomiska tekniken. Stolen är utrustad med ett

ryggstöd, som automatiskt följer kroppens rörelser framåt/bakåt.

Ryggstöd i helklätt utförande som kan väljas i två storlekar. Finns

även med ställbart armstöd. EVE 100 finns med klädsel i två färger;

svart eller blå.

100

Enkel och
prisvärd funktion
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EVE 100 LÅG RYGG

EVE 200 LÅG RYGG
SVART KRYSS

EVE 300 MELLAN RYGG
BLANKPOLERAT KRYSS

EVE 300 HÖG RYGG NACKSTÖD
BLANKPOLERAT KRYSS

EVE 100 HÖG RYGG

EVE 200 HÖG RYGG
BLANKPOLERAT KRYSS

EVE 300 HÖG RYGG
SVART KRYSS

EVE 200 LÅG RYGG
SVART KRYSS/HÖG PELARE/FOTRING
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EVE 100
Rygg med permanent gungfunktion.
Motståndet på gungan är ställbart.

EVE 300 Synkron
Sitsen och ryggen rör sig anpassat till
varandra när du rör dig i stolen. När du gungar
tillbaks öppnas höftleden och blodet kan
strömma fritt i de stora kranskärlen. Sitsen
kan vinklas framåt (negativ sitsvinkel) vilket
ger en rotation i ditt bäcken, som ger en
naturlig svank och underlättar att hålla
ryggen rak.

EVE 300 Freefloat
Stolens sits och rygg ställd i Freefloat läge
innebär att stolen automatiskt följer dina
rörelser oberoende av varandra och ger ett
varierat sittande - bekvämt tillbakalutad eller
aktivt framåtlutad. Stolen kan vinklas framåt
(negativ sitsvinkel) vilket ger en naturlig
svank och hjälper dig att hålla ryggen rak.
Sitsen kan låsas i tre fasta lägen, ryggen kan
låsas i 6 olika lägen.

EVE 200
Mekanism där sits och rygg går att låsa
oberoende av varandra. Sits och rygg justeras
med en spak för sits och en för rygg. Du kan
välja mellan att låsa båda eller endast en
funktion. Låsningen av rygg och sits är helt
steglös. Funktionen kan också lämnas öppen
för maximal rörlighet och följsamhet (enklare
freefloat). Motståndet i ryggens gungfunktion
regleras med en ratt under sitsen.

Teknik/Funktion
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Låsbar synkron gunga alt freefloat med
antichock system.

Justerbar framåtlutning av sits.

Reglerbart gungmotstånd med vev på sidan av
stolen.

Sittdjupjustering.

Justerbar svankhöjd och rygghöjd.

Armstöd Softfeel justerbara i höjd, bredd,
vinkel, djup.

Nackstöd ställbart i höjd, vinkel och djup

Rygg och sits helt klädd i tyg eller skinn.

Fotkryss i polerad aluminium med gaspelare i
krom alt svartlackerat kryss och gaspelare.

Hjul med gummislitbana för hårda och mjuka
golv.

Gasreglerad sitthöjd.

EVE 300 har fem års garanti på material- och
tillverkningsfel.

FAKTA OCH MÅTT (cm)
EVE 300 Synkron EVE 300 Freefloat

SITTHÖJD

SITSENS D X B

RYGGENS B X H

VINKLINGSBAR SITS

VINKLINGSBAR RYGG

RYGGSTÖDSHÖJNING

SITTDJUPSREGLERING

NACKSTÖD

*LÅG GASPELARE

42-58 42-58 42-58 42-58

47X49 47X49 47X49 47X49

42X51 42X57 42X51 42X57

5° 5° 9° 9°

JA JA JA JA

8 8 8 8

5 5 5 5

JA JA

JA JA JA JA

MELLAN HÖG MELLAN HÖG

SITTHÖJD 40-53

*specialbeställs

EVE 300

EVE 200

EVE 100
�

�

�

�

�

�

�

�

Justering av motstånd i ryggens gungfunktion.

Armstöd justerbara i höjd (tillval).

Sits och rygg helt klädda i tyg Gabriel Event

svart eller blått.

Fotkryss i svart nylon med svart gaspelare.

Svarta hjul med gummislitbana för hårda och

mjuka golv.

Gasreglerad sitthöjd

EVE 100 har tre års garanti på material- och

tillverkningsfel.

FAKTA OCH MÅTT (cm)

SITTHÖJD

SITSENS D X B

RYGGENS B X H

VINKLINGSBAR SITS

VINKLINGSBAR RYGG

RYGGSTÖDSHÖJNING

SITTDJUPSREGLERING

NACKSTÖD

HÖG RYGG LÅG RYGG

42-54 42-54

42X43 42X43

39X49 39X38

NEJ NEJ

JA JA

NEJ NEJ

NEJ NEJ

NEJ NEJ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Separat inställning av ryggvinkel.

Separat inställning av sitsvinkel/freefloat.

Sittdjupsjustering (tillval)

Armstöd justerbara i höjd, bredd, vinkel och

djup (tillval).

Sits och rygg helt klädd i tyg.

Fotkryss i svart nylon med svart gaspelare

alt fotkryss med polerat aluminiumkryss, hjul

och gaspelare i krom.

Hjul med gummislitbana för hårda och

mjuka golv.

Gasreglerad sitthöjd.

EVE 200 har fem års garanti på material-

och tillverkningsfel.

FAKTA OCH MÅTT (cm)

SITTHÖJD

SITSENS D X B

RYGGENS B X H

VINKLINGSBAR SITS

VINKLINGSBAR RYGG

RYGGSTÖDSHÖJNING

SITTDJUPSREGLERING

NACKSTÖD

*LÅG GASPELARE

*HÖG GASPELARE

LÅG RYGG RYGGHÖG

42-58 42-58

47X49 47X49

42X39 42X47

JA JA

JA JA

JA JA

TILLVAL TILLVAL

NEJ NEJ

JA JA

JA JA

SITTHÖJD 40-53

SITTHÖJD 63-88

* specialbeställs

Klädsel utförande: EVE 100 kan fås klädd i Event blå (66034) eller svart (60999).

Klädsel utförande: EVE 200 kan erhållas klädd i samtliga våra standardtyger (se tygprover). Ett urval tyger finns för extra kort leveranstid:
Comfort 0049 grå, Comfort 0050 svart, Gaja 60999 svart, Gaja 66005 blå, Fame 60999 svart, Fame 60019 grå, Event 60999 svart, Event 66034 blå, Oxygen BA001 svart.

Tygåtgång: Låg rygg 110 cm, hög rygg 120 cm.

Klädsel utförande: EVE 200 kan erhållas klädd i samtliga våra standardtyger (se tygprover). Ett urval tyger finns för extra kort leveranstid:
Comfort 0049 grå, Comfort 0050 svart, Gaja 60999 svart, Gaja 66005 blå, Fame 60999 svart, Fame 60019 grå, Event 60999 svart, Event 66034 blå, Oxygen BA001 svart.

Tygåtgång: Mellan rygg 120 cm, hög rygg 130 cm.
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Blanka hjul finns som tillval

Lita på dina sinnen – välj en arbetsstol som känns rätt
för din kropp och som passar ditt arbete.
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AB EDSBYVERKEN
BOX 300
SE 828 25 EDSBYN

TEL 0271- 275 00
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