
ARBETSSTOL MED NÄTRYGG
Step+ Step+ är en ergonomisk arbetsstol med en modern design och 

utmärkt stöd för ryggen. Den breda kollektionen av Step+ 
arbetsstolar tillverkas i Lahti efter användarens önskemål. Step+ 
arbetsstolar är reglerbara i höjd med gasfjäder – sittdjup och 
ryggstödets höjd kan anpassas efter användaren. Free-float 
mekanismen bidrar till att stolen är enkel att använda.

Step+ kollektion av arbetsstolar har utökats med fyra nya modeller 
med nätrygg med samma höga ergonomi och komfort.

Step+ 28 Step+ 29N Step+ 38 Step+ 39N
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Step+ 28/38
ARBETSSTOL MED NÄTRYGG
Step+ kollektion av arbetsstolar har utökats med fyra nya modeller 
med nätrygg med samma höga ergonomi och komfort.

Step+ arbetsstolar med nätrygg är som standard utrustade med  
mjuka 3D 360° armstöd med mångsidiga justeringsmöjligheter. 
Ryggstödet i nät är alltid utrustat med svankstöd. Välj klädsel från 
ISKUs breda utbud av tyger. Sitsen finns tillgänglig i två olika storlekar 
och mjukheter (välj mellan mjuk eller normal). Skillnaden mellan 
modell 28 och 38 är sitsens storlek.

Kryssfot
Sits bredd
Sits djup
Ryggstöd bredd
Ryggstöd höjd

Step+ 28 Step+ 38
Ø660 mm Ø660 mm
470 mm 500 mm
460 mm (justerbar) 480 mm (justerbar)
485 mm 485 mm
650 mm (justerbar) 650 mm (justerbar)
Detaljerad information hittar du på databladet. 

Klädsel Ryggstöd svart nät, sits klädd med ISKUs standard 
tyger och läder

Kryssfot Plast (svart) eller kryssfot i aluminium med hjul
(svart eller aluminium) eller glidfötter (svart eller 
aluminium).

Armstöd Mjuk och justerbara 3D 360° armstöd

Step+ 38
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Step+ 29N/39N
ARBETSSTOL MED NÄTRYGG
Step+ kollektion av arbetsstolar har utökats med fyra nya modeller 
med nätrygg med samma höga ergonomi och komfort.

Step+ arbetsstolar med nätrygg är som standard utrustade med  
mjuka 3D 360° armstöd med mångsidiga justeringsmöjligheter. 
Ryggstödet i nät är alltid utrustat med svankstöd. Välj klädsel från
ISKUs breda utbud av tyger. Sitsen finns tillgänglig i två olika storlekar
och mjukheter (välj mellan mjuk eller normal). Modellerna 29N och
39N är utrustade med nackstöd som standard.

Kryssfot
Sits bredd
Sits djup
Ryggstöd bredd
Ryggstöd höjd

Step+ 29N Step+ 39N
Ø660 mm Ø660 mm
500 mm 500 mm
480 mm (justerbar) 480 mm (justerbar)
485 mm 485 mm
650 +160 mm (justerbar)  650 +160 mm (judterbar)
Detaljerad information hittar du på databladet.

Klädsel Ryggstöd svart nät, sits klädd med ISKUs standard 
tyger och läder

Kryssfot Plast (svart) eller kryssfot i aluminium med hjul
(svart eller aluminium) eller glidfötter (svart eller
aluminium).

Armstöd Mjuk och justerbara 3D 360° armstöd

Step+ 39N



ARBETSSTOL MED NÄTRYGG

Datablad

Step+

EGENSKAPER BREDD HÖJD DJUP
DJUP JUSTERINGS-

INTERVALL

HÖJD 
JUSTERINGS-
INTERVALL

BREDD 
JUSTERINGS-
INTERVALL NACKSTÖD SVANKSTÖD

SITS 2 470 mm 400-520 mm 460 mm 60 mm 120 mm
SITS 3 500 mm 400-520 mm 480 mm 60 mm 120 mm

RYGG 8  utan nackstöd 485 mm 650 mm 70 mm tillgängligt X
med nackstöd 485 mm 810 mm 70 mm tillgängligt X

RYGG 9 utan nackstöd 485 mm 650 mm 70 mm tillgängligt X
med nackstöd 485 mm 810 mm 70 mm tillgängligt X

ARMSTÖD (3D 360°) 105 mm 175-275 mm* 250 mm 60 mm 100 mm 70 mm

* Höjd från sitsen

Video

https://www.youtube.com/watch?v=aCXagib5fl4
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Svart Aluminium

Tack vare free-float mekanismen, följer sitsen och 
ryggstödet kroppens rörelse oberoende av varandra. 
Free-float mekanismen är steglös och låsbar i önskad 
position.

Step+ arbetsstol finns tillgänglig med två olika sitsar. Du kan även välja sitsens
mjukhet, välj mellan vanlig och mjuk. 

Kryssfot kommer som standard med semi-mjuka hjul. Vid önskemål, kan dessa 
bytas till hårda hjul eller glidfötter.

ARBETSSTOL MED NÄTRYGG

Datablad

Step+
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Aluminium fäste

Glidfötter (svart eller
aluminium) 

Stolarna är utrustade med justerbara 3D 360° armstöd 
med två färgalternativ. Armstöden är justerbara i 
bredd (70 mm), i djup (60 mm) och i höjd (100 mm). 
Armstödens höjd från sitsen är 175-275 mm.

Klädhängare finns tillgängligt som tillval.
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