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



MÅTT

Ryggens bredd 460 mm 
Ryggens höjd 620 mm 
Sitsens bredd 490 mm 
Sitsens djup 510 mm 
Sitthöjd 400–530 mm

TYGÅTGÅNG

Tygbredd 140 cm = 111 cm 
Tygbredd 150 cm = 111 cm
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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.

Modell 290 är utvecklad för dig som behöver vår högsta och bredaste 
ryggbricka. I sitt standardutförande är 290 utrustad med en large 
sits och en hög rygg. Men som alltid är inget statiskt när det gäller 
nya Höganässerien. Du kan självklart välja att byta ut sitsen mot en i 
storlek medium och addera tillval som skapar kontorsstolen som just 
du behöver. 

För att öppna upp kroppen och underlätta såväl andning som  
cirkulation tipsar vi om att sitta tillbakalutad med fullt stöd  
för ryggen. I den positionen kan ett tillval som nackstöd  
vara uppskattat.

UTFÖRANDE

HÖGANÄS 290
 
Standardutförande 290 är med hög rygg och large sits,  
fotkryss i svart plast, gaspelare Typ 1 samt svarta hjul. 

FÖRKORTNING, PRISGRUPPER TYGER = XX

46 = Standard   04 = Designers Collection   30 = Skinn

TREKANTSKUDDEN
Trekantskudden utgör en snygg och bearbetad detalj men den fyller 
också ett syfte. Den ger avslappning för övre ryggen samtidigt som 
den ger dig ett milt tryck och stöd mellan skulderbladen. Detta stöd 
motverkar spänningshuvudvärk och spänningar i bröstryggen.  

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 krop-
pens rörelser vilket ger dig ett aktivt sittande.
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Nackstöd klätt i tyg eller läder

Fotkryss i svart plast 
(standard)

Uppblåsbart svankstöd

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)

NACKSTÖD (tillval) ARMSTÖD (tillval)

FOTKRYSS

BACK UP (tillval) GASPELARE

HJUL

TILLBEHÖR

Nackstöd 
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
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