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PHE Universal ståstøttestol 
Sid godt, når du skal sidde længe. 

 
Ergonomisk ståstøttestol med formstøbt sæde, der giver dig den rette ergonomiske siddekomfort. 
Sædet er designet, så der ikke er noget der trykker på halebenet - du får dermed ikke et tryk op 
gennem rygsøjlen. 
Med sædets trekantede form, vender stolen altid rigtigt, så det er hurtig og nemt at sætte sig. 
Det formstøbte sæde, hjælper dig også til at rette ryggen. 
 
  

 
Siddehøjder:  
32-39 cm (lav taburet højde) 
37-50 cm (alm. taburet højde) 
45-65 cm (kontorstolehøjde) 
50-72 cm (arbejdsstolehøjde) 
55-85 cm (høj ståstøttestol - til lange ben) 
 
 

 
 
Produktinformation: 

 
Læderet er lækkert blødt og åndbart at sidde på. Det har et flot blødt og blankt look og er yderst 
slidstærkt. Perfekt til værkstedet, men også flot i butikken. 
 
Stolen skal passe 100% dig. Stolen kan blive fremstillet efter dine behov og ønsker. Den findes i et 
hav af farver, også i åndbart kunstlæder som er nemt at spritte af, eller hvis man ønsker stof på 
sædet 
 
Der kan tilkøbes et "move-beslag" der giver den ultimative siddekomfort, hvor sædet følger intuitivt 
din krops bevægelser og du skåner din ryg. Du får en aktiv siddestilling, der stimulerer dine 
muskler og styrker din ryg. 
 
Hvis du ønsker endnu mere bevægelse i sædet, er det også muligt at vælge "Move beslag Livlig". 
 
Desuden kan stolene leveres med fodring, andre hjul, f.eks. inlinerhjul, fodudløser til højdejustering 
og forskellige bremsesystemer. 
 
Sidder du også foroverbøjet eller i andre hensynsmæssige arbejdsstillinger i butik eller værksted. 
Vores branche hører faktisk med til de faggrupper der i særlig grad belaster rygsøjlen, 
nakkehvirvler og skuldrene i arbejdstiden.  
 
Fabrikanten har med ergo- og fysioterapeuter udviklet specielle arbejdsstole. 
Den rette stol kan faktisk være en af de bedste investeringer i egen krop. Den vil markant forbedre 
din arbejdsstilling derved forebygge skader, nedslidning og smerter og ikke mindst fremme 
arbejdsglæden.       
  


