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SALINA

Info: Serien leveres i valgfritt stoff eller hud som stol, 2 og 3-seter, 
høy regulerbar hvilestol, trillestol, vippestol, hevestol og fotskammel. 
Avtagbart setetrekk med strikk, ryggtrekk med glidelås. Mulighet for 
inkontinensduk i sete. Nozagfjær i sete, og luftspalte mellom sete og 
rygg. Valgfritt med åpen vange, spiler, tett vange, eller tett vange 
med spiler. Tilhørende serie: Lip bordserie og Selma skapserie. Tre-
verk: Eik, bjørk, bøk eller bøk beiset i våre standard farger.

Info: Salina is available as chair, loveseat and 3-seater, high-
backed adjustable chair, wheel chair, tilting chair, elevating chair 
and stool. Options for incontinence sheet in seat, removable seat 
cover with elastic and back cover with zipper. The model has 
Nozag springs in the seats, which has a clearance to the back. 
Possibility for open sides, sides with ribs or closed. Matching fur-
nitures: Lip tables and Selma collection. Wood: Oak, birch, beech 
or beech in standard range of stains.

3-seter Stol med lav 
rygg

Stol med høy 
rygg og hjul

Høyderegulerbar 
stol 46 – 54 cm

Justerbar 
fotskammel

Avtagbart setetrekk med 
strikk og avtagbart ryggtrekk 
med glidelås

Regulerbar 
hvilestol

Avtagbart 
armlen
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Info: Stablebar spisestuestol, med eller uten armlene. Avtagbart sete-
trekk med strikk. Mulighet for inkontinensduk i sete, hjul på frambein 
og avtagbar ryggpute. Tilhørende bord: Lip bordserie. Treverk: Eik, 
bjørk, bøk eller bøk beiset i våre standard farger.

Info: Stackable dining chair, with or without armrest. Removable 
seat cover with elastic. Possibility for incontinence sheet on seat, 
wheels on front legs, and removable back cushion. Matching 
tables: Lip tables. Wood: Oak, birch, beech or beech in standard 
range of stains.

Ekstra bred stolSpisestuestol med armlen, hjul og avtagbar ryggputeSpisestuestol uten 
armlen


