
SALA E
Design by Hans Thyge

SALA stolen blev udviklet med fokus på ergonomi og er fremstillet efter et prin-

cip, hvor ryggen krummer indad for neden og udad for oven. En detalje som giv-

er ryggen et �adt og �edrende midterstykke – og giver SALA en god ergonomi.

Der er endvidere mulighed for gribehåndtag i ryggen.

Stolen er ideel til klasserummet, kantiner, stole sale og rum, hvor �eksibilitet, 

ommøblering og god siddekomfort er i højsædet.

– Fleksibel ryg
– Mulighed for gribehul
– God ergonomi
– Hædret for sit lette og luftige udtryk
– Blankpoleret aluminiumsfod på hjul 

el. glidere
– Armlæn kan eftermonteres
– Mulighed for fodring og XL-gascy-

linder
– Perfekt til undervisning og møde-

rum
– Vægt: 7 kg
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MODELLER

SAE49350  Stol Sæde/ryg nylon

SAE49354  Stol Delpolstret nylonsæde, ryg i nylon

SAE49360  Stol Fuldpolstret sæde, ryg i nylon

SAE49350A  Armstol Sæde/ryg nylon

SAE49354A  Armstol Delpolstret nylonsæde, ryg nylon

SAE49360A  Armstol  Fuldpolstret sæde, ryg nylon

SAEF49350  Stol med fodring  Sæde/ryg nylon

SAEF49354  Stol med fodring  Delpolstret nylonsæde, ryg nylon

SAEF49360  Stol med fodring  Fuldpolstret sæde, ryg nylon

UDFØRELSE

SÆDE/RYG

Kunststof 

Sort / grå 

POLSTRING 

Fuldpolstret sæde::

15 mm CMHR- skum (55 kg/m3) 

og betrukket med møbelstof eller 

læder.

Delpolstret sæde:

10 mm CMHR-skum (53 kg/m3) 

og betrukket med mø bel  stof eller 

læder.

STEL

Fodkryds alu. Ø60 cm blankpoleret 

aluminium, gaspatron sort.

TILBEHØR Hjul m/bremse u/belastning

Gribehul

Fodring

Glidere

XL-gascylinder for ekstra højde, 49-67 cm

Armlæn (kan eftermonteres)

Stoleophæng

41-55

Ø60

41-55

Ø60 Ø60

55-81
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– Dynamisk design
– Robust og karakterfuld
– Kan stable op til 7
– Kan rækkekobles
– Mulighed for ophæng
– Vægt 4,5 kg
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SALA E
Design by Hans Thyge

– Fleksibel ryg
– Mulighed for gribehul
– God ergonomi
– Hædret for sit lette og luftige udtryk
– Blankpoleret aluminiumsfod på hjul 

el. glidere
– Armlæn kan eftermonteres
– Mulighed for fodring og XL-gascy-

linder
– Perfekt til undervisning og møde-

rum
– Vægt: 7 kg

Nylon sort Nylon grå

SÆDE/RYG

STEL

Sort gascylinder Blankpoleret Alu   

  

  


