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Stolen för dig som inte vill göra avkall  
på något och som söker en modernt  
designad stol för aktivt sittande.



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 = 109 cm 
Tygbredd 150 cm = 109 cm
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En svensktillverkad kontorsstol av absolut premiumkvalitet. Detta 
är stolen för dig som inte vill göra avkall på något och som söker 
en stol för aktivt sittande. Med en Höganässtol kan du sitta långa 
pass och ändå vara aktiv under hela din arbetsdag. 

När du väljer en stol ur nya Höganäs +3-serie har du valt ett aktivt 
sittande i världsklass. Varenda detalj är premium och kommer 
från ledande aktörer i Europa. Ryggbrickan hos +390-modellen 
är både högst och bredast av +3-stolarna och kommer med en 
large sits och en hög rygg som standard. Hur du är formad avgör 
emellertid hur du vill att din stol ska anpassas för att sittandet ska 
bli så hälsosamt, ergonomiskt och skönt som möjligt. Vill du,  
så kan du dessutom välja mellan flera tillval för att ytterligare 
förhöja känslan av premium. Varför inte ett fotkryss i polerad 
aluminium?

UTFÖRANDE

HÖGANÄS +390 
 
Standardutförande +390 är med hög rygg och large sits, fotkryss  
i svartlackerad aluminium, gaspelare Typ 1, svarta hjul samt  
tvådelat svankstöd.

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.  

RÖRLIG RYGGBRICKA
Modellerna i nya +3-serien ger ergonomiskt stöd i alla positioner 
tack vare den rörliga ryggbrickan. Även gungmekanismen (multi-
synkron) och sitsen följer kroppens rörelser och skapar rätt  
förutsättningar för ryggrad och bäcken.

SVANKSTÖD
Det unika dubbla svankstödet är standard i Höganäs 3-serien.
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|  HÖGANÄS +390  | tillbehör

Nackstöd klätt i tyg eller läder

Fotkryss i svart plast 
(tillval)

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°.

Fotkryss i polerad aluminium 
(tillval)

Fotkryss i svartlackerad aluminium 
(standard)

NACKSTÖD (tillval) ARMSTÖD (tillval)

FOTKRYSS

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 ingår

ANTAL
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5 st 
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ART.NR

620202XX 
ARS 2D 
ARS 4D

4504 
4503 
5504

5607 
5609 
5610 
9003

4411 
9277

   –

Glidfötter 
(tillval)

Belastningsbromsade 
hjul (tillval)

Hjul, svarta 
(standard)

Intervallbromsade  
hjul (tillval)

HJUL

Uppblåsbart svankstöd med  
två kamrar (standard)

Typ 1 (standard)
Sitthöjd 40–53 cm

Teleskop (tillval) 
Sitthöjd 47–67 cm

Rekommenderas  
för dig över 1.80

BACK UP GASPELARE


