
 
 
 

Produktinformation 
Kari 
Fakta   
Sits, djup x bredd 45x44 cm 
Stoppning  Formgjuten polyuretan skum + memory foam 
Ryggstöd, djup x bredd 38x20 cm 
Ryggstöd  Snabbinställning djup – och höjdled 
Fotkryss i aluminium 57 cm    
Hjul för hårda golv 60 mm     
3-spaks mekanik Snabbinställning, sitthöjd – sitsvinkling – sitsdjup  
Sits, tjock dyna  8 cm     
Vikt  10 kg     
Max belastning  125 kg 
Garanti  5 år 
  
Kari är en traditionell stol med god sittkomfort. Sits och rygg kan justeras oberoende av varandra. Med enkla 
och tydliga handgrepp ställer du in stolen så den passar dig och just dina behov. Överst ett lager med memory 
foam som har tryckavlastande egenskap och ger en god sittkomfort hela dagen.  
 
Tillbehör      
Ryggstöd  B38 cm H 20 cm     
Curvearmstöd    
Fotring   Sitthöjder  
Fotreglage   Användarlängd  Gaspelare Sitthöjder 
Hjul tröga   150-180 cm  Standard 45-60 cm 
Armstöd fasta justerbara  Över 180 cm  Hög 50-70 cm 
Hjul belastningsbromsade  Extra hög  Extra hög 57-85 cm 
 
 
Fotring, fotstöd när höga arbetspositioner krävs. 
Fotreglage, höjdjustering med fotring, höjden regleras med foten. Utmärkt på arbetsplatser där kraven är höga 
på desinfektion. Stolen kan även höjdjusteras med ett enkelt grepp under sitsen.  
Ryggstöd, ger stöd åt rygg, individuell inställning, mjuk och skön stoppning. Snabbinställning av djup och 
höjdled. Kan eftermonteras. 
Curvearmstödet, Passar till alla stolsmodeller, ergonomiskt med svängd form, ger stöd åt både arm, 
rygg och mage, justeras enkelt med en mekanik för bästa användning. Kan monteras både på höger 
och vänster sida. Mjuk och skön stoppning utan sömmar. Enkel montering på gaspelarens smala del. 

Material, ett stort urval av tyg, vinyl och skinn erbjuds. Vi använder Elmo skinn, Jörgensens vinyl och Gabriels 
tyger. Möjlighet finns även att skicka in eget material. 
 
 



 
 
 

Produktinformation 
Polo Small,  

Fakta   
Sits, djup x bredd 30x33 cm 
Ryggstöd  Snabbinställning höjd- och djupled 
Stoppning  Formgjuten polyuretan skum + Memory foam 
Fotkryss i aluminium 50 cm 
Fotkryss i aluminium 57 cm (vid montering av Curvearmstöd)   
Beslag  Flera erbjuds för montering av rygg och armstöd. 
Hjul för hårda golv Svarta 65 mm   
2-spaks mekanik Snabbinställning sitthöjd och sitsvinkling 
Vikt  9 kg     
Max belastning  125 kg 
Garanti  5 år 
 
Polo S är den smalaste sadelstolen i Polo serien. Stolen har en unik liten sits, mjuk och skön. Överst ett lager 
med memory foam som har tryckavlastande egenskap och ger en god sittkomfort hela dagen.  
 
Tillbehör     Sitthöjder 
Ryggstöd B37 cm H 25 cm  Användarlängd Gaspelare  
Curvearmstöd   under 160 cm   Låg  45-60 cm 
Activemekanik (gör sitsen rörlig i alla led) 160 -170 cm  Standard  54-73 cm 
Fotring   över 170 cm   Hög  63-90 cm 
Fotreglage 
Hjul tröga och belastn. bromsade    

  
      
       
Fotring, fotstöd när höga arbetspositioner krävs. 
Fotreglage, höjdjustering med fotring, höjden regleras med foten. Utmärkt på arbetsplatser där kraven är höga 
på desinfektion. Stolen kan även höjdjusteras med ett enkelt grepp under sits.  
Ryggstöd, ger stöd åt rygg, individuell inställning, mjuk och skön stoppning. Snabbinställning av djup och 
höjdled. Kan eftermonteras. 
 Curvearmstödet, Passar till alla stolsmodeller, ergonomiskt med svängd form, ger stöd åt både arm, 
rygg och mage, justeras enkelt med en mekanik för bästa användning. Kan monteras både på höger 
och vänster sida. Mjuk och skön stoppning utan sömmar. Enkel montering på gaspelarens smala del 
 
Material, ett stort urval av tyg, vinyl och skinn erbjuds. Vi använder Elmo skinn, Jörgensens vinyl och Gabriels 
tyger. Möjlighet finns även att skicka in eget material. 
 
 



 
 

Produktinformation 
Polo Medium  Fakta   
Sits, djup x bredd 32x40 cm 
Ryggstöd  Snabbinställning höjd- och djupled 
Stoppning  Formgjuten polyuretan skum 
Fotkryss i aluminium 57 cm   
Beslag  Flera erbjuds för montering av rygg och armstöd. 
Hjul för hårda golv Svarta 65 mm    
3-spaks mekanik Snabbinställning, sitthöjd- sitsvinkling - sitsdjup 
Vikt  10 kg     
Max belastning  125 kg 
Garanti  5 år 
 
Polo M är vår mediummodell i Polo serien. Sitsen är stoppad med formgjuten polyuretan skum, mjuk och skön. 
Stolen är utrustad med ett ryggstöd som är justerbart i djup- och höjdled. Stolen har en ergonomisk utformad 
sits allt för att passa de flestas önskemål för ett bra sittande. 

 

Tillbehör     Sitthöjder 
Ryggstöd B37 cm H 25 cm  Användarlängd Gaspelare  
Curvearmstöd   under 160 cm   Låg  45-60 cm 
Activemekanik (gör sitsen rörlig i alla led) 160 -170 cm  Standard  54-73 cm 
Fotring   över 170 cm   Hög  63-90 cm 
Fotreglage 
Hjul tröga och belastn. bromsade    
 
 
Fotring, fotstöd när höga arbetspositioner krävs. 
Fotreglage, höjdjustering med fotring, höjden regleras med foten. Utmärkt på arbetsplatser där kraven är höga 
på desinfektion. Stolen kan även höjdjusteras med ett enkelt grepp under sitsen Ryggstödet ger stöd åt rygg, 
individuell inställning, mjuk och skön stoppning. Snabbinställning av djup och höjdled. Kan eftermonteras. 

Curvearmstödet, Passar till alla stolsmodeller, ergonomiskt med svängd form, ger stöd åt både arm, 
rygg och mage, justeras enkelt med en mekanik för bästa användning. Kan monteras både på höger 
och vänster sida. Mjuk och skön stoppning utan sömmar. Enkel montering på gaspelarens smala del 
 
Material, ett stort urval av tyg, vinyl och skinn erbjuds. Vi använder Elmo skinn, Jörgensens vinyl och Gabriels 
tyger. Möjlighet finns även att skicka in eget material. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Produktinformation 
Polo Large,  

Specifikation  Mått  
Sits, djup x bredd 34x40 cm 
Ryggstöd  Snabbinställning höjd- och djupled 
Stoppning  Formgjuten polyuretan skum 
Fotkryss i aluminium 50 cm 
Fotkryss i aluminium 57 cm (vid montering av Curvearmstöd)   
Beslag  Flera erbjuds för montering av rygg och armstöd. 
Hjul för hårda golv Svarta 65 mm 
2-spaks mekanik Snabbinställning, sitthöjd och sitsvinkling 
Vikt  8 kg     
Max belastning  125 kg 
Garanti  5 år 
 
Polo L, är vår Large modell i Polo – serien, mjuk och skön. Stolens är vår bredaste modell i Polofamiljen, sitsen 
är smal i framkant och bredare i baktill. Överst ett lager med memory foam som har tryckavlastande egenskap 
och ger en god sittkomfort hela dagen.  
 
 
Tillbehör     Sitthöjder 
Ryggstöd B37 cm H 25 cm  Användarlängd Gaspelare  
Curvearmstöd   under 160 cm   Låg  45-60 cm 
Activemekanik (gör sitsen rörlig i alla led) 160 -170 cm  Standard  54-73 cm 
Fotring   över 170 cm   Hög  63-90 cm 
Fotreglage 
Hjul tröga och belastn. bromsade    
 

 
Fotring, fotstöd när höga arbetspositioner krävs. 
Fotreglage, höjdjustering med fotring, höjden regleras med foten. Utmärkt på arbetsplatser där kraven är höga 
på desinfektion. Stolen kan även höjdjusteras med ett enkelt grepp under sitsen.  
Ryggstöd , ger stöd åt rygg, individuell inställning, mjuk och skön stoppning. Snabbinställning av djup och 
höjdled. Kan eftermonteras. 
Curvearmstödet, Passar till alla stolsmodeller, ergonomiskt med svängd form, ger stöd åt både arm, 
rygg och mage, justeras enkelt med en mekanik för bästa användning. Kan monteras både på höger 
och vänster sida. Mjuk och skön stoppning utan sömmar. Enkel montering på gaspelarens smala del. 
 
Material, ett stort urval av tyg, vinyl och skinn erbjuds. Vi använder Elmo skinn, Jörgensens vinyl och Gabriels 
tyger. Möjlighet finns även att skicka in eget material. 
 



 
 

Produktinformation 
Polo Split,  
 
Sits, djup x bredd 32x40 cm 
Ryggstöd  Snabbinställning höjd- och djupled 
Stoppning  Formgjuten polyuretan skum 
Fotkryss i aluminium 50 cm 
Fotkryss i aluminium 57 cm (vid montering av Curvearmstöd)   
Beslag  Flera erbjuds för montering av rygg och armstöd. 
Hjul svart  Svarta 65 mm 
2-spaks mekanik Snabbinställning sitthöjd och sitsvinkling 
Vikt  9 kg     
Max belastning  125 kg 
Garanti  5 år 
 
Polo Split är vår medium modell i Polo serien med delad sits. Stolens sits är mjuk och skön, stoppad med 
formgjuten polyuretan skum. Sitsen ergonomiska utformning är utvecklad för att passa ett manligt sittande.  
 
 
Tillbehör     Sitthöjder 
Ryggstöd B37 cm H 25 cm  Användarlängd Gaspelare  
Curvearmstöd   under 160 cm   Låg  45-60 cm 
Activemekanik (gör sitsen rörlig i alla led) 160 -170 cm  Standard  54-73 cm 
Fotring   över 170 cm   Hög  63-90 cm 
Fotreglage 
Hjul tröga och belastn. bromsade    
 
 
Fotring, fotstöd när höga arbetspositioner krävs. 
Fotreglage, höjdjustering med fotring, höjden regleras med foten. Utmärkt på arbetsplatser där kraven är höga 
på desinfektion. Stolen kan även höjdjusteras med ett enkelt grepp under sitsen Ryggstöd, ger stöd åt rygg, 
individuell inställning, mjuk och skön stoppning. Snabbinställning av djup och höjdled. Kan eftermonteras. 

 Curvearmstödet, Passar till alla stolsmodeller, ergonomiskt med svängd form, ger stöd åt både arm, 
rygg och mage, justeras enkelt med en mekanik för bästa användning. Kan monteras både på höger 
och vänster sida. Mjuk och skön stoppning utan sömmar. Enkel montering på gaspelarens smala del. 

Material, ett stort urval av tyg, vinyl och skinn erbjuds. Vi använder Elmo skinn, Jörgensens vinyl och Gabriels 
tyger. Möjlighet finns även att skicka in eget material. 
 
 

 
 



 
 
 
Material, 
 
Standard, Bröderna Jörgensen, konstläder, Evida eller PUxx. Spritbart. Finns i ett stort urval av färger. 
Skinn, Elmo, anilin och semianilin, finns i svart, grått, mellanblått, cerise, ljusgrått. 
Designcollection, ett stort urval av vinyler finns tillgängligt som matchar patientstolens färger. 
Kundtyg, kunden skickar in material till oss.  
 
Jörgensens konstläder (vinyl) har en yta som är lätt att rengöra och desinfektera. Den är resistent 
mot vanligtvis använda rengörnings- och desinfektionsmedel såsom alkoholbaserad rengöring och 
aktiv klorin. Fungerar att tvätta av med vanligen förekommande rengörings- och desinfektionsmedel 
inom dental.  
Elmo skinn, läder blir finare och vackrare med åren om det sköts på rätt sätt. Användandet gör att  
t ex fett och smuts tillförs från händer. Rengörning och återfettning bör därför ske regelbundet. 
Placera aldrig en läderstol nära ett element. Skydda stolen mot solljus. Håll stolen så ren som möjligt. 
Använd rengörningsväska regelbundet minst 6 ggr/år. Skyddskrämen skyddar lädret mot spill och 
fläckar, förbättrar slitstyrkan samt bevarar lädret mjukt och smidigt. Rekommenderad användning  
4 ggr/år 
 



6 CARE | Tillbehör Polo

Fotring 
Ger fotstöd när höga arbets-
positioner krävs.

Ett stort urval av material och färger erbjuds i vinyl och skinn. 

Kontakta ansvarig säljare för mer info.

Armstöd Curve 

Ger stöd åt både arm, rygg 

och mage, justeras enkelt 

med en mekanik för bästa 

användning. Mjuk och skön 

stoppning. 

Fotreglage
Höjdjustering med fotring, 
höjden regleras med foten. 
Utmärkt där kraven är höga 
på desinfektion. 

Ryggstöd 
Mjuk och skön stoppning, 
Höjd 23 cm, justerbart i 
djup- och höjdled, kan låsas i 
olika positioner.

Bromsade hjul Nylonhjul Industrihjul Kromhjul

Fotkryss 50 cm Fotkryss 57 cm 

Gaspelare

Välj efter egen längd:

Låg  <160 cm

Mellan  160–170 cm

Hög  170 cm <

Hjul

 Tillbehör












