THATSIT

Total støtte - ubegrænset bevægelse
Design: Peter Opsvik:

Koncept

Skift stilling ved at placere

Din krop bevæger sig i

Din rygrad får perfekt

Den åbne vinkel mellem

dit skinneben på, foran eller

takt med stolens vippende

støtte

over- og underkroppen

mellem knæpuderne

bevægelse

forbedrer blodomløbet

Kategori

Sunde siddestillinger

Variation gør livet spændende. På en Varier knælestol

•
•
•
•
•
•

er din krop i konstant bevægelse. Sæt dine knæ foran,
mellem eller ved siden af benpuderne for at skifte
siddevinkel og holdning og find det ideelle balancepunkt
for din krop. Har du lagt mærke til, at alle sæderne på
vores knælestole hælder nedad? Det skubber bækkenet
frem og placerer rygraden i samme stilling, som når du
står op. Det betyder, at du ikke oplever noget pres på
skiverne i din rygrad og heller ingen spændinger i skuldre
og ryg. Men husk at lægge vægten på bagdelen, når du
sidder og på dine lægge, når du skifter stilling. Du vil aldrig
ønske at vende tilbage til en almindelig stol.

•
•

Følger kroppens naturlige bevægelser
Fremmer en naturlig og rank holdning
Forhindrer spændringer i nakke og skuldre
Styrker ryg- og mavemuskler
Forbedrer vejrtrækningen
Øger koncentrationsevnen ved forbedret blodomløb
og ilttilførsel
Giver energi og bekæmper træthed
Reducerer trykket på skiverne mellem ryghvirvlerne

Fordele

Udviklet til bevægelse og variation

•
•

Hold koncentrationen
Musklerne stimuleres, og kroppen belastes ikke af at
sidde stille

Skinner

•
•
•
•

Separate og justerbar puder til benene
(balance koncept = skinner + vippesæde +
puder til benene)

•
•
•
•

Følger din krops bevægelser og motiverer til aktive
siddestillinger
Kroppen vil finde sin egen naturlige balance
Motiverer til dynamiske og aktive siddestillinger
Kan fungere som fodstøtte

Forhindrer, at du glider fremover8
Støtte til ben og fødder
Nem at komme op på
Forskellige siddestillinger, fremadlænet med benene
på puderne, centralt med fødderne på skinnerne eller
gulvet eller med en fod på gulvet, en på puden til
benene og tilbagelænet

Vippet sæde

•
•
•

Ingen skarpe kanter

•
•

Åben konstruktion

Siddestillinger med en naturlig åben vinkel mellem lår
og krop
Gør vejrtrækning nemmere
Sund livsstil

Behageligt at finde den siddestilling, der passer dig
bedst
Behagelig at bruge

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

Enkel konstruktion

•       Nem at samle
•       Få dele

Fås med og uden ryglæn

•       Mulighed for at vælge efter personlig smag eller behov

Ingen ryglæn

•
•
•
•

Ryglæn

Optager meget lidt plads og er nem at indpasse i en
eksisterende boligindretning
Nem at transportere fra et rum til et andet
Nem at rengøre
Passer fint under skrivebordet

•       Kan leveres demonteret og samles senere
•       Dybde og højde kan justeres
•       Flere muligheder for at skifte stilling
•       Støtte til overkroppen, dvs. hele ryggen, arme og bryst

På markedet i mere end 20 år

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

Ekstra: Blød tape

•       Ekstra beskyttelse til trægulve
•       Større komfort på stengulve

Design Peter Opsvik

•       Klassisk og funktionel
•       Designet til at øge brugerens velvære

Egenskaber
Gulvbeskyttelse

•       Beskytter gulvet
•       Stabilitet

Stålrør i sæde og ryg

•       Styrke
•       Stabilitet
•       Bedre udnyttelse af skum

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

•       Miljøvenlig
•       Stærk og holdbar konstruktion
•       Naturlig struktur

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

Tekniske specifikationer
Stolens mål

Thatsit

B

D

H

SH

56 cm

92 cm

93-103 cm

51 cm

Højde

Længde

Bredde

Vægt

80 cm

82,5 cm

59,5 cm

38,15 kg

Kassens mål og vægt

Thatsit

Virkninger efter brug

Bruger og brugerområder

•

•
•

Ømme knæ? Prøv at rykke lidt længere tilbage på
sædet, så der er mindre tryk på knæene. At sidde på
en Variable balance er en helt ny oplevelse i forhold
til at sidde på andre stole. Kroppen skal tilpasse sig,
og vi anbefaler derfor en tilvænningsperiode. Start
med at bruge stolen i en halv til en hel time den

•
•

første dag og derefter mere og mere hver dag

•
•
•
•

Velegnet til voksne
Perfekt stol til alt slags arbejde ved skrivebordet, på
hjemmekontoret eller på arbejdspladsen
Computerarbejde
Lektier
Studier
Hobbyer

Bedre holdning
Stærkere ryg

Garanti
Forudsætninger for brug
•

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

•
•
•

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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