Labflex laboratoriestole
Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium

Ny generation af lab stole
Laboratoriestol med ergonomisk design, der giver intuitiv tilpasning og komfort.

KONSTANT FORANDRING
Nutidens komplekse arbejdsmiljø bliver mere og
mere krævende. Virksomheder skal være i stand til at
tilbyde ideelle arbejdsforhold for at kunne tiltrække
og beholde kvalificerede medarbejdere. Et ideelt
arbejdsmiljø begynder med en ideel arbejdsstol.

KOMFORT
Den ergonomiske polstring
giver bedst mulig kropsstøtte
samt en behagelig temperatur
og komfort.

TILPASNING
Med intelligent designet
betjening kan stolen
tilpasses optimalt til en
hver bruger.

Laboratoriestole
Ny generation af lab stole.

73349573

73349571

Sædehøjde 460 – 620 mm

Sædehøjde 590 – 870 mm

Med hjul

Med glidefødder og fodstøtte

Ryglænets højde 570 mm

Ryglænets højde 570 mm

•

Ergonomisk og fleksibel med mulighed for vægtjustering, justering af sædets

•

God siddekomfort.

•

Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler.

•

Nem at rengøre takket være en overflade med få samlinger.

•

Bæredygtig og fleksibel takket være udskiftelig polstring.

dybde og hældning samt højdejustering af sæde og ryglænet.

60 mm

9°
450 – 620 mm
590 – 870 mm

60 mm

507 – 120 kg

Generelt laboratoriearbejde
Laboratoriestole til alle typer af laboratorier. Den perfekte kombination af komfort og ergonomi.

3D-FLEX FUNKTION AF RYGLÆN
Ryglænet tilpasser sig brugeren og følger
overkroppens bevægelser ved tilbagelæn eller drej til
siderne.

KOMFORT OG ERGONOMI
Den forreste kant af stolen følger automatisk kroppen
ved en foroverbøjet arbejdsstilling. Dette sikrer optimal
blodcirkulation og effektiv forhindring af smerter og
kramper i benene.

Basis laboratoriestole
Generelle laboratoriestole til alle typer af laboratorier.

73349123

73349125

73349127

Sædehøjde 450 – 650 mm

Sædehøjde 560 – 810 mm

Sædehøjde 450 – 650 mm

Med hjul

Med Stop & Go hjul

Med hjul

Ryglænets højde 420 mm

Ryglænets højde 420 mm

Stort, komfortabelt sæde

•

Hygiejnisk design med få samlinger sikrer nem rengøring og desinfektion.

•

Resistent over for alle almindelige desinfektionsmidler og kemikalier i overensstemmelse med ISO 2812.

•

Antibakterielt polstret betræk.

•

Egnet til renrum kategori 3 i overensstemmelse med ISO 14644-1.

Basis laboratoriestole
Gennemtestet all-rounder til almindeligt laboratoriebrug.

73349133
Sædehøjde 470 – 610 mm
Med hjul
Ryglænets højde 420 mm
Højdejustérbart ryglæn
Stålben
Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler

Laboratoriestole til renrum
Laboratoriestole egnet til brug i renrum og konstrueret til at opfylde GMP-kravene.

73349103

73349101

73349107

Sædehøjde 400 – 510 mm

Sædehøjde 550 – 800 mm

Sædehøjde 450 – 650 mm

Med hjul

Med glidefødder og fodstøtte

Med hjul

Ryglænets højde 420 mm

Ryglænets højde 420 mm

Stort, komfortabelt sæde

•

Automatisk bevægelsesteknologi, der understøtter brugerens kropsholdning i alle positioner.

•

Velegnet til brug i renrum kategori 3 i overensstemmelse med DIN EN ISO 14644-1.

•

Opfylder GMP krav.

•

Støv og snavs kan ikke trænge ind takket være et gennemtænkt og sømløst design.

•

Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler.

•

Integreret kontrolpanel

•

Kompakt og pladsbesparende.

Stå-/støttestole
En stå-/støttestol er den bedste støtte til siddende, stående eller kombinerede arbejdsstillinger.
Stolene opfylder de ergonomiske krav for stående arbejdsstillinger.

73349144

73349408

Sædehøjde 620 – 850 mm

Sædehøjde 450 – 650 mm

Udskiftelige glidefødder til hårde / bløde gulve

Med hjul

Højdejusterbart sæde

Højdejusterbart sæde

Komfortabelt sæde i Soft Touch PU skum.
Sædet kan vippes 20° til både højre og venstre

Ergonomisk, blødt og behageligt sæde
med rygstøtte

Integreret sædehåndtag gør stolen nem
at håndtere og opbevare

Sædet kan drejes 360°

Vaskbar og resistent over for
desinfektionsmidler

Vaskbar og resistent over for
desinfektionsmidler

Rengøringsvenlig takket være overflade med
få samlinger

Rengøringsvenlig

Bæredygtig og fleksibel anvendelse

Anvendelig som både stol og stå-støtte

Vil du vide mere eller prøve en
stol i dit eget laboratorium?
Kontakt Labflex og få rådgivning til valg af stole.

Labflex er en af Europas største leverandører af innovative og kundetilpassede inventarløsninger til hospitals-, laboratorie- og uddannelsessektoren.
I samarbejde med entreprenører, arkitekter og ingeniører skabes fremtidssikrede laboratorier – fra procesopstart til levering af færdig indretning.
For yderligere information på www.labflex.dk
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