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En fantastisk sittupplevelse och modern design. 
En stol för alla! Men anpassad för var och en.



MÅTT

Ryggens bredd 420 mm 
Ryggens höjd 440 mm 
Sitsens bredd 460 mm 
Sitsens djup 490 mm 
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 95 cm 
Tygbredd 150 cm = 95 cm

|  HÖGANÄS 260  |
Nya Höganäs 2-serien består av svensktillverkade kontorsstolar 
av premiumkvalitet. Vi har använt vår småländska klurighet för att 
konstruera och paketera en fantastisk sittupplevelse tillsammans 
med smäcker modern design. Till ett så attraktivt pris som möjligt. 
En stol för alla! Men anpassad för var och en.

Även om alla Höganässtolar är utformade för att underlätta långa 
sittpass finns det stunder när en stol med kort rygg passar bättre. 
Är du en person som ofta är på språng? Då kan modell 260 vara 
något för dig. 260 kombinerar smidighet och enkelhet utan att dra 
ner på det ergonomiska tänkandet och komforten och precis som 
övriga modeller erbjuds du möjlighet att skräddarsy stolen efter 
dina önskemål. För att aktivera kroppen tipsar vi om att använda 
stolen i olåst läge. Det innebär att gungmekanismen och sitsen 
följer kroppens rörelser vilket ger dig ett aktivt sittande.

UTFÖRANDE

HÖGANÄS 260
 
Standardutförande 260 är med låg rygg och medium sits,  
fotkryss i svart plast, gaspelare Typ 1 samt svarta hjul. 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

46 = Standard   04 = Designers Collection   30 = Skinn

SVANKSTÖD
Addera vårt uppumpbara svankstöd för att höja  
komfortnivån ytterligare.

AKTIVT SITTANDE
För att aktivera kroppen tipsar vi om att använda stolen 
i olåst läge. Det innebär att gungmekanismen och sitsen 
följer kroppens rörelser vilket ger dig ett aktivt sittande.

ENKLA & TYDLIGA REGLAGE
Det ska vara enkelt att sitta bekvämt och att ändra  
inställningsläge. Därför har vi månat om att stolens  
reglage ska vara enkla, tydliga och logiska.
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|  HÖGANÄS 260  | tillbehör

Fotkryss i svart plast 
(standard)

Typ 1 (standard)
Sitthöjd 40–53 cm

Teleskop (tillval) 
Sitthöjd 47–67 cm

Rekommenderas  
för dig över 1.80

2D (2-serien)
Armstöd ställbar höjd 19–29 cm  
och ställbar bredd 39–52 cm.

4D (3-serien)
Armstöd ställbar höjd 19–29 cm, 
ställbar bredd 39–52 cm.  
Armstödsplatta vridbar 360°.

Glidfötter 
(tillval)

Belastningsbromsade 
hjul (tillval)

Fotkryss i polerad aluminium 
(tillval)

Fotkryss i svartlackerad aluminium 
(tillval)

Hjul, svarta 
(standard)

Intervallbromsade  
hjul (tillval)

ARMSTÖD (tillval)

FOTKRYSS

Uppblåsbart svankstöd

BACK UP (tillval)

HJUL

GASPELARE

TILLBEHÖR

Armstöd 2D 
Armstöd 4D

Fotkryss svart plast 
Fotkryss svartlackerad aluminium  
Fotkryss polerad aluminium

Hjul svarta 
Hjul intervallbromsade 
Hjul belastningsbromsade 
Glidfötter

Gaspelare Typ 1 
Gaspelare Teleskop

Backup, svankstödspump

ANTAL
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ARS 2D 
ARS 4D

4504 
4503 
5504

5607 
5609 
5610 
9003

4411 
9277

6110


