Step+
ARBETSSTOL

Design Juha Lätti
ISKU Step+ är en serie av arbetsstolar av hög kvalitet. En ergonomisk
arbetsstol ökar effektiviteten och komforten på arbetsplatsen. ISKU
Step + arbetsstolar är unik vad beträffar ergonomi och design. Välj
mellan olika storlekar av säten och ryggstöd för att passa just dig
och dina preferenser. Tillgänglig med två olika mjukheter av säten;
normal eller mjuk.
Tillgänglig som antimikrobiell.
Material
Klädsel
Kryssfot
Tillval

ISKU standard tyger och läder.
Svart plast eller aluminium. Hjul (svart eller
aluminium) eller glidfötter (svart eller aluminium).
Armstöd, ländryggsstöd, galge.
Aluminium beslag.

Mått
Bredd
Djup
Höjd
Sitthöjd
Kryssfot

Beror på den valda modellen.
Se datablad för mått och tillval.
Standard 400-520 mm.
Ø 660 mm

Step+

Exampel modeller:

ARBETSTOL
Datablad
Tack vare free-float mekanismen, följer sätet och
ryggstödet kroppens rörelse, oberoende av
varandra. Justera motståndet efter användarens
vikt genom att justera fjädern. Free-float
mekanismen regleras steglöst.

Step+ F22

Step+ F23 + armstöd

Step+ F24 + armstöd

Justering av djup och höjd. Justering av ryggstöd.
Step+ arbetsstolar kan utrustas med justerbara 3D
360° armstöd (svart eller ALU). Galge tillgänglig för
ryggstöd 4 och 7. Standard halvmjuka hjul kan
bytas ut till hårda hjul. Step+ arbetsstolar finns
även tillgängliga som ESD version. Dessa måste
kläs med ESD tyger (till exempel, Global ESD).
Tillgänglig som antimikrobiell.

Step+ F37C + armstöd
+ galge

KRYSSFOT

ARMSTÖD

Step+ F26+ armstöd

Svart

Aluminium beslag

Assymetrisk form ovanifrån
och från sidan

Svart

Aluminium
(även tillgänglig med
svartmålad aluminium)

Glidfötter; svart eller
aluminium

(C= ländryggsstöd)

Step+
ARBETSSTOL

-11° / +3°

-12° / -2°

Datablad
Tillval och mått

Alternativ, tvåfärgad klädsel.
tyg 1 och tyg 2.

*Sitthöjd som standard 400-520mm.

*Nackstöd (NR) ≥ 160mm.

TYG 2

TYG 1

TYG 2

Galge tillgänglig med
nackstöd.

FRAMSIDA

BAKSIDA

Ländryggsstöd tillgänglig
för alla ryggstöd.

Armstöd med
bred justering.

Styvhet kan justeras efter
användarens vikt.

Step+

Step+

Step+ F 24N
ARBETSSTOL
Design Juha Lätti
Step+ arbetsstolar har en modern design med unika ergonomiska
funktioner. Tillgänglig med olika säten och ryggstöd. Varje arbetsstol
är utformad efter användarens behov. Det stilrena ryggstödet och
nackstödet ger arbetsstolen ett lätt utseende.
Hitta din favorit från det breda sortimentet av Step+ arbetsstolar.
Exempelvis standard Step+F 24N kommer med sits 2 och ryggstöd 4.

Material

Klädsel

ISKUs standard tygkollektion och läder.

Kryssfot

Kryssfot med hjul och glidfötter. Plast eller
polerad eller målat aluminium (svart).

Tillval

Armstöd, galge.

Mått
Bredd
Djup
Höjd
Sitthöjd
Vikt

F 24N
700 mm (diameter av kryssfoten är 66 cm)
630 mm
1060 mm
400 – 520 mm (justerbar)
22,5 kg

