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Arbetsstol med perfekt passform
Det är enkelt att välja rätt arbetsstol om du vet vad du behöver. 
Fundera på vad du ska göra när du sitter i stolen - arbeta vid datorn, 
spela, rita eller betala räkningar - och hur ofta och hur länge du kom-
mer att använda den. En enkel stol som går att justera på höjden 
kanske räcker om du ska använda den korta stunder då och då. För 
heltidsarbete kan stolen behöva fler funktioner så att du kan variera 
hur du sitter. Kanske behöver du extra stöd för rygg och axlar, eller 
vill att stolen ska ha en särskild stil? Låt svaren hjälpa dig att hitta en 
arbetsstol som passar dig perfekt!

Klarar en tuff dag på jobbet 
En stol som är testad för kontor uppfyller höga krav på ergonomi, 
stabilitet, styrka och hållbarhet. Vi vet, för vi har utsatt den för en 
mängd olika tester och tuffa utmaningar. Exempelvis har vi gett stolen 
mått enligt både europeiska och amerikanska krav, utsatt den för hög 
belastning och testat uthålligheten i varje del upp till 300.000 gånger. 
Allt för att den ska vara skön att sitta på, säker att använda och tåla en 
hel dags arbete vid skrivbordet under många år.

Köphjälp

Läs mer i garantibroschyren för
MARKUS, TROLLBERGET, 
LÅNGFJÄLL, HATTEFJÄLL, 
FJÄLLBERGET, ALEFJÄLL, 
JÄRVFJÄLLET och FLINTAN.

Arbetsstolar
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Bra att veta

LUTA SIG

Stående stöd möjliggör ett läge mellan sitta och stå, vilket är 
helt perfekt när du har ett skrivbord med justerbar höjd.

• Ger rörelsefrihet för övre och nedre delen av kroppen
• Aktiverar och stärker kroppens centrala muskulatur.
• Ger dig öppen hållning som förbättrar blodcirculation och 

ämnesomsättning.

STÅ

Glöm inte att ställa dig upp emellanåt. Att växla mellan sittande 
och stående ökar cirkulation och produktivitet. Våra justerbara 
skrivbord är perfekta för att växla mellan sitta, luta sig och stå.

SITTA

1. Om du sitter på rätt höjd får både rygg och ben det stöd 
de behöver. Bäst är det när benen är i rät vinkel när du 
har fötterna på golvet. Är ni flera som använder samma 
stol? Med justerbar sitthöjd kan både en kort och en lång 
person sitta bekvämt. 

2. Det spelar ingen roll om du är lång eller kort. Med ett jus-
terbart sittdjup eller ett höj- och sänkbart ryggstöd kan du 
själv känna efter för att ge korsryggen bästa möjliga stöd 
och ryggen välbehövlig avlastning.

3.   Om du kan gunga stolen blir det enklare att variera din 
      sittposition. Det gäller oavsett om gungfunktionen 
      finns i sitsen eller ryggstödet - eller på båda ställena.

4.   Det är oftast i svanken som tröttheten gör sig påmind 
      först. En stol med inbyggt svankstöd ger dig precis det 
      stöd du behöver för att avlasta både svank och rygg.

5.   Med armstöd på stolen minskar du belastningen på 
      både armar och axlar. Se till att armstöden inte 
      hindrar dig från att komma nära skrivbordet eller att 
      din arbetsställning begränsas.

6.   När du suttit vid skrivbordet ett tag kan det vara skönt 
      att luta sig tillbaka och byta arbetsställning för en 
      stund. Med ett nackstöd på stolen får då även huvud 
      och nacke lite välbehövlig avkoppling.
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Kroppen är gjord för att röra sig därför ska din arbetsyta ge dig 
möjighet att sitta, stå eller luta dig, och att ändra position ofta. 
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Bra att veta

Justerbar sitthöjd; för en bekväm sittställ-
ning oavsett kroppslängd.

Justerbart sittdjup; Enkelt att anpassa för 
mer stöd för lår och rygg.

Höj- och sänkbart ryggstöd; som ger stöd 
åt svanken och avlastar ryggen.

Låsbar gungfunktion; för ökad stöd i olika 
sittpositioner.

Reglerbar gungfunktion; anpassar  
motståndet efter dina rörelser och  
din vikt.

Synkroniserad gungfunktion i sits och 
ryggstöd; stolen följer dina rörelser när du 
lutar dig framåt eller bakåt.

Automatisk gungmekanism; luta dig bakåt 
med perfekt balans, eftersom gungmekanis-
men automatiskt anpassar motståndet till 
din vikt och rörelse.

Arbetsstolar ska stanna där du parkerar dem utan att 
rulla iväg. Därför har vi säkerhetshjul på våra arbetsstolar. 
Säkerhetshjulen har en belastningskänslig bromsmekanism 
som håller stolen säkert på plats när du reser dig, och avak-
tiveras automatiskt när du sätter dig. Även om hjulen inte rullar 
när de bromsats kan de ändå glida på golvet om  stolen trycks 
framåt.

Säkerhetshjul
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Alla delar och priser

FLINTAN arbetsstol. Sits B46x49 cm. Testad för 110kg. 
Justerbar sits 45-58 cm. Du kan luta dig bakåt med perfekt 
balans, eftersom gungmekanismen automatiskt anpassar 
motståndet till din vikt och rörelse. lädseln är lätt att hålla 
ren eftersom den är avtagbar och maskintvättbar. Hjulen är 
klädda med gummi som rullar mjukt på alla typer av golv. Kan 
kompleteras med FLINTAN armstöd.

Svart 104.890.28 529:-

Beige 704.922.02 529:-

   

FLINTAN armstöd. Avlastar armar och axlar. Passar FLINTAN 
arbetsstol.
Svart 104.890.33 100:-

Beige 504.921.99 100:-

MARKUS arbetsstol. Sits B53×D47 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 48–57 cm. Denna stol är testad och godkänd för 
kontorsbruk. Gummiklädda hjul som passar alla typer av golv. 
Design: Henrik Preutz.

GLOSE svart 401.031.00 1.995:-
VISSLE mörkgrå 702.611.50 1.695:-

   

ALEFJÄLL arbetsstol. Sits B51×D42 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 45-56 cm. En ergonomisk kontorsstol med 
traditionellt utseende. 

GLOSE svart 703.674.58 2.795:-
GRANN beige 503.086.86 2.795:-
GRANN guldbrun 404.199.82 2.795:-

    

JÄRVFJÄLLET arbetsstol. Sits B52×D46 cm. Testad för 110 
kg. Justerbar sits 45–56 cm. Ryggstödets nätmaterial släpper 
igenom luft till ryggen under långa sittpass. Du kan justera 
nackstödet och svankstödet så att de passar dig och dina 
behov.

GLOSE svart 903.635.53 2.195:-
GUNNARED beige 704.199.52 1.695:-
GUNNARED blå 203.635.99 1.695:-

GUNNARED mörkgrå 303.635.94 1.695:-

   

JÄRVFJÄLLET armstöd. Avlastar armar och axlar. Passar till 
JÄRVFJÄLLET arbetsstol.

Svart 103.086.69 300:-
Vit 204.294.34 300:-

LÅNGFJÄLL arbetsstol, 5 ben med hjul. Sits B53×D41 cm. 
Testad för 110 kg.En arbetsstol med lätt svängda linjer, nog-
grant detaljarbete i sömnaden och lättanvänd mekanik som 
är dold under sitsen för designens skull.

GUNNARED beige/svart 891.775.66 1.395:-
GUNNARED beige/vit 192.523.66 1.395:-
GUNNARED blå/svart 191.775.79 1.395:-
GUNNARED blå/Vit 492.523.79 1.395:-
GUNNARED mörkgrå/svart 291.775.74 1.395:-
GUNNARED mörkgrå/Vit 492.523.84 1.395:-
GUNNARED ljus brunrosa/svart 192.610.78 1.395:-
GUNNARED ljus brunrosa/Vit 492.523.98 1.395:-

  

LÅNGFJÄLL arbetsstol med hög rygg, 5 ben med hjul. Sits 
B53×D41 cm. Testad för 110 kg.En arbetsstol med lätt svängda 
linjer, noggrant detaljarbete i sömnaden och lättanvänd 
mekanik som är dold under sitsen för designens skull.

GUNNARED beige/svart 491.776.29 1.495:-
GUNNARED beige/vit 092.524.80 1.495:-
GUNNARED blå/svart 891.776.65 1.495:-
GUNNARED/vit 292.525.11 1.495:-
GUNNARED mörkgrå/svart 791.776.42 1.495:-
GUNNARED mörkgrå/Vit 392.525.15 1.495:-
GUNNARED ljus brunrosa/svart 792.610.99 1.495:-
GUNNARED ljus brunrosa/Vit 992.525.41 1.495:-

  

LÅNGFJÄLL armstöd. Avlastar armar och axlar. Passar till 
arbetsstolen LÅNGFJÄLL.

Svart 503.205.65 200:-
Vit 703.205.69 200:-

HATTEFJÄLL arbetsstol. Sits B50×D40 cm. Testad för 110 
kg. Justerbar sits 41-52 cm. En ergonomisk kontorsstol med 
svängda linjer och sydda detaljer.

GUNNARED beige 003.086.84 1.995:- 

GUNNARED mellangrå 103.413.34 1.995:- 

GUNNARED ljus brunrosa 203.413.43 1.995:-

SMIDIG svart 004.283.18 2.695:-

    

HATTEFJÄLL armstöd. Avlasta armar och axlar. Passar till 
HATTEFJÄLL arbetsstol. 

Vit 303.413.47 300:-

Svart 004.294.26 300:-
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MILLBERGET arbetsstol. Sits B52×D45 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 45-58 cm. Den här skrivbordsstolen har regler-
bar gungmekanism som gör att du kan anpassa motståndet 
efter dina rörelser och din vikt.

BOMSTAD svart 903.394.12 729:-
KIMSTAD vit 203.394.15 729:-

           

BJÖRKBERGET arbetsstol. Sits B43×D39 cm. Testad för 110 
kg. Justerbar sits 47–52 cm. Klädseln är avtagbar och går att 
tvätta i maskin. Justerbara fötter gör att den står stadigt även 
på ojämna golv.

IDEKULLA beige 203.086.78 599:-
IDEKULLA blå 203.086.78 599:-

 

SKRUVSTA arbetsstol. Sits B48×D45 cm. Testad för 110 
kg. Justerbar sits 47–55 cm. Både hjul och fötter medföljer. 
Gummiklädda hjul som passar alla typer av golv.

IDHULT svart 602.800.26 995:-
YSANE vit 802.800.30 995:-
VISSLE grå 302.800.04 899:-

 

LOBERGET/BLYSKÄR arbetsstol. Sits B44×D43 cm. 
Justerbar sits 43-54 cm. Hjulen är avsedda för mjuka golv.

Vit 793.318.65 249:-
Vit/beige dyna 093.318.78 299:-

Vit/blå dyna 793.318.89 299:-

Vit/ljusgrå dyna 193.319.10 299.-

Vit/röd dyna 893.319.16 299:-

ELDBERGET/BLYSKÄR arbetsstol. Sits B44×D43 cm. 
Justerbar sits 43-54 cm. Hjulen är avsedda för mjuka golv.

Beige/vit 394.163.19 349:-

Röd/vit 493.318.62 349:-

ELDBERGET/MALSKÄR arbetsstol. Sits B44×D43 cm. 
Justerbar sits 43-54 cm. Hjulen är avsedda för mjuka golv.

Beige/svart 693.31.856 379:-

Beige/vit 693.318.56 379:-

Mörkgrå/svart 593.318.47    379:-

Röd/svart 393.318.53 379:-

KULLABERG pall. Testad för 110 kg. Justerbar sits 46-
69 cm. Du sitter bekvämt, eftersom pallen enkelt kan 
justeras i 5 olika höjder – 47, 53, 58, 64 och 69 cm. Design: 
Sarah Fager

Svart 503.636.49 399:-
Furu/svart 103.636.51 399:-

 

NILSERIK ståstöd. Sits diameter 35 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 51–71 cm. Ger en aktiv sittposition som förbät-
trar din hållning.

Svart/VISSLE mörkgrå 904.918.95 499:-
Beige/VISSLE mörkgrå 704.868.28 499:-

   
TROLLBERGET aktivt sitt-/ståstöd. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 66–80 cm. En smart mekanism håller din kropp 
i ständig rörelse, stärker muskler och ryggrad och ger dig en 
naturligt hälsosam hållning.

GLOSE svart 803.793.47 995:-
GRANN beige 003.882.61 995:-

LIDKULLEN aktivt sitt stå-/stöd. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 59–81 cm. En smart mekanism håller din kropp 
i ständig rörelse, stärker muskler och ryggrad och ger dig en 
naturligt hälsosam hållning.

GUNNARED beige 004.183.76    799:-

GUNNARED mörkgrå 304.457.74 799:-

KULLABERG arbetsstol. Sits B42×D39 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 44-55 cm. Justerbara fötter gör att den står 
stadigt även på ojämna golv.

Svart 903.255.18 499:-
Furu/svart 103.203.41 499:-

ÖRFJÄLL arbetsstol. Sits B49×D43 cm. Testad för 110 kg. 
Justerbar sits 46-58 cm. Högdensitetsskum av bra kvalitet 
gör att stolen behåller sin komfort under många år. Design: 
Sebastian Holmbäck & Ulrik Nordentoft.

Svart/VISSLE svart 493.030.72 599:-
Vit/VISSLE blå 493.030.34 599:-
Vit/VISSLE ljusgrå 494.160.12 599:-
Vit/VISSLE gulgrön 094.160.28 599:-
Vit/VISSLE lila 693.030.66 599:-

Alla delar och priser
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Alla delar och priser

BLECKBERGET arbetsstol. Sits B47×D45 cm. Testad för 
110 kg. Justerbar sits 47-59 cm. Högdensitetsskum av bra 
kvalitet gör att stolen behåller sin komfort under många 
år. Design: Francis Cayouette

IDEKULLA beige 603.086.76 599:-
IDEKULLA mörgrå 103.900.08 599:-
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Alla delar och priser

FJÄLLBERGET konferensstol. Sits B42×D40 cm. Testad för 
110 kg. Justerbar sits 43–56 cm. Ryggstödet i formpressat trä 
och armstöd är både bekvämt och snyggt.

Vitlaserad ekfaner/ 
GUNNARED ljusbeige 803.964.22 1.795:-

Svartlaserad ekfaner/ 
GUNNARED mörkgrå 004.852.43    1.795:-

FJÄLLBERGET konferensstol, 5 ben med hjul. Sits B42×D40 
cm. Testad för 110 kg. Justerbar sits 43–56 cm. Ryggstödet i 
formpressat trä och armstöd är både bekvämt och snyggt.

Vitlaserad ekfaner/ 
GUNNARED ljusbeige 204.852.42 1.995:-

Svartlaserad ekfaner/ 
GUNNARED mörkgrå 203.964.20 1.995:-

MULLFJÄLLET konferensstol, 5 ben med hjul. Sits B54xD45 
cm. Testad för 110kg. Justerbar sits 47-59 cm. Inbyggt 
svankstöd och avtagbar klädsel som går att tvätta i maskin 
samtidigt som den perfekta passformen gör att den sitter 
lika snyggt som en fast klädsel.

NAGGEN beige 004.724.91 1.495:-

NAGGEN mörkgrå 804.724.92 1.495:-

MULLFJÄLLET armstöd. Avlastar armar och axlar. Passar 
MULLFJÄLLET konferensstol.

NAGGEN beige 604.724.93 200:-

NAGGEN mörkgrå 404.724.94 200:-

STOLJAN konferensstol – polyuretan/bomull/polyester 
sits. Sits B44×D44×H46 cm. Testad för 110 kg. Stolar som går 
att stapla och därför tar mindre plats att förvara när de inte 
används.

Svart 099.074.51 379:-
Vit 899.074.52 379:-

SÄRNA konferensstol – polyuretan/bomull/polyester sits. 
Sits B44×D44×H46 cm. Testad för 110 kg. Stolar som går att 
stapla och därför tar mindre plats att förvara när de inte 
används.

Svart  894.168.64 349:-

MOLTE skrivbordsstol. Sits B39×D36 cm. Testad för 110 
kg. Du sitter bekvämt, eftersom stolen enkelt kan justeras 
i 5 olika höjder – 38, 41, 45, 48 och 51 cm. Design: Lycke von 
Schantz.

Grå 202.927.76 129:-
Gul 503.085.87 129:-

TILLBEHÖR

  

KOLON golvskydd. 120×100 cm. Passar de flesta golv och 
slätvävda mattor. Ej lämpligt för korkgolv och uppvärmda 
trägolv. Om golvskyddet ligger på golvet under en längre 
tid kan vakuum bildas, vilket kan skada ditt golv. Lyft där-
för regelbundet på golvskyddet för att göra lufttillförsel 
möjlig. 

Transparant 448.811.00 249:-

DAGOTTO fotstöd. B38xL49xH15 cm. Det här fotstö-
det hjälper dig att sitta i en bra arbetsställning vid ditt 
skrivbord och minskar spänningen i ben, rygg och nacke.

Svart 402.409.89 199:-

PYNTEN sittunderlag. B41×D43 cm. Måttanpassat för 
att passa skrivbordsstolarna LOBERGET och ELDBERGET. 
Sittunderlaget ligger stadigt på plats eftersom det har ett 
anti-slip material på undersidan. Gjort av återvunna och 
återvinningsbara material – bra för vår miljö. 

Beige 304.792.26 50:-
Blå 004.792.23    50:-
Ljusgrå 504.792.25    50:-
Mörgrå 304.742.05 50:-
Röd 804.792.24    50:-
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