PEEL

Fuld støtte og ultimativ elegance
Design: Olav Eldøy

Koncept

Drej, vip lidt tilbage eller

Slap af og læg benene

Tilpas nakkestøtten

Din nakke og rygge får

læn dig helt tilbage

op

vandret eller lodret

perfekt støtte i enhver
stilling

Kategori

Sunde siddestillinger

Varier lænestole tilbyder perfekt støtte og afslapning i alt

•
•

fra komfort til uovertruffen variation Drej, vip eller læn dig
helt tilbage. Med den mindste bevægelse glider din krop
nemt fra en siddestilling til en anden. Lås stolen i samme
stilling eller slap af ved at vippe blidt. Ingen sidder helt
stille, selv når de slapper af. Lænestole fra Varier giver
mulighed for blid bevægelse og giver dig ny energi, indtil
du er klar til at rejse dig igen.

•

Følger kroppens naturlige bevægelser
Hele sædet vipper tilbage, så du får støtte og en
korrekt krumning af rygraden
Det åbne design giver mulighed for forskellige
siddestillinger

Fordele

Sædeform

•
•
•
•

Mekanisme med fjedersystem for en blød
bevægelse

•
•
•
•
•
•

Justerbar nakkestøtte både vandret og
lodret

Behageligt at skifte og finde individuelle siddestillinger
ud over det sædvanlige
Åbning mellem sæde og ryg giver god støtte til det
nederste af ryggen og plads til at bevæge armene
Luftigt design og udseende
Flot visuel form

Justerbar efter kropsvægt og type
Unik glidende bevægelse i 3 trin
Bevægelse og variation
Stor bevægelsesradius, lodret, hvile eller tilbagelænet
stilling
Hver stilling giver mulighed for at vippe blidt, hvilket
aktiverer muskler og blodomløb
Beroligende

•       Giver brugeren fleksibilitet
•       Tilpas stolen til den måde, du gerne vil sidde
•       Den brede og buede form giver god støtte i mange stillinger

360° drejning

•       Bidrager til bevægelse og variation
•       Skift stilling uden at anstrenge dig
•       Find den siddestilling, der passer dig bedst
•       Nemt at komme ind og ud af stolen
•       Behagelig at bruge

Fodskammel

•
•

Særlig høj for mere komfort og et bedre blodomløb
Giver dig også mulighed for at hvile fødderne i en
lavere stilling

Formstøbt polyuretanskum

•
•
•
•
•

Præcis form
Optimal siddekomfort
Kvalitetsstoffet, der bruges til disse stole sikrer, at de
holder formen i længere tid
Fremhæver stolens design
Allergivenlig - grøn

Overlocksøm, fransk

•       Smukt håndværk
•       Stabilitet
•       Holdbarhed
•       Stærke sømme

Ingen synlige skruer

•       Flot design
•       Giver et eksklusivt indtryk
•       Nem at samle

Ingen skarpe kanter

•       Behageligt at skifte stilling
•       Behagelig at bruge

Åben konstruktion

•       Mulighed for at bevæge sig
•       Mulighed for at skifte stilling
•       Luft til kroppen
•       Nem at rengøre for støv og snavs mellem ryg og sæde

Enkel konstruktion

•       Få dele
•       Nem at samle

På markedet i mere end 10 år

•       Følger ikke tendenserne
•       Tidløs
•       Sikkerhed
•       Velkendt og accepteret koncept

Design Olav Eldøy

•       Klassisk, funktionel og æstetisk
•       Designet til at øge brugerens velvære

Skandinavisk design

•       Eksklusiv
•       Kvalitet

Egenskaber
Gulvbeskyttelse

•       Beskytter gulvet

Stålrør i sæde og ryg

•       Styrke

•       Stabilitet

•       Stabilitet
•       Bedre udnyttelse af skum

Testet i henhold til den europæiske
standard for kontraktmarkedet DS-EN
16139 2013

•       Testet af et officielt akkrediteret testinstitut

Fås i en række stof- og lædertyper

•       Passer fint ind i eksisterende boligindretninger

•       Sikkerhed for kvalitet

•       Nemt at vælge efter personlig smag
•       Nem at rengøre
•       Fås i forskellige prisgrupper

Foden er fremstillet af lamineret træ med
en kerne af bøg og toplaminat af ask

•       Miljøvenlig
•       Stærk og holdbar konstruktion
•       Naturlig struktur

Fås i en spejlvendt version

•       Passer fint sammen

Fås med træ- eller krydsfod

•       Gør det nemt at vælge efter personlig smag

Tekniske specifikationer
Stolens mål
stol

B

D

H

SH

Peel med træfod

84 cm

81cm

113-123 cm

46 cm

Fodskammel med træfod

43 cm

46 cm

56 cm

46 cm

Peel med krydsfod

89 cm

89 cm

113-123 cm

46 cm

Fodskammel med krydsfod

49 cm

49 cm

56 cm

46 cm

Kassens mål og vægt
Peel træfod
Højde

80 cm

Længde

82,5 cm

Bredde

59,5 cm

Vægt

38,15 kg

Forudsætninger for
brug
•

Brugeren skal have tillid til, at stolen kan bruges til
forskellige siddestillinger

Bruger og
brugerområder
•
•

Dagligstue
Afslapningsområder på SPA-faciliteter, hoteller,
konferencelokaler

Garanti
•
•
•

7 års garanti på alle trædele
5 års garanti på alle mekaniske dele
For at gøre brug af denne udvidede
garanti bedes du registrere dig online på:
varierfurniture.com/Guarantee
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