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Egholm Sadelstol med ryglæn 
Sid godt når du skal sidde længe. 

 

Sidder du også foroverbøjet eller i andre 
uhensynsmæssige arbejdsstillinger i butik  
eller værksted. Vores branche hører faktisk 
med til de faggrupper der i særlig grad 
belaster rygsøjlen, nakkehvirvler og skuldrene 
i arbejdstiden. 
 

Produktinformation: 

Egholm sadelstol med rygstøtte. 

Sadelstolens sæde er formet, så du automatisk sidder med ret ryg 

Sadelstolen er en rigtig behagelig arbejdsstol med formstøbt sæde. 
Sædet er sadelformet og smallere end de fleste på markedet, det er en fiks lille sadelstol, der giver 

den ergonomiske siddekomfort, og mulige bevægelsesfrihed. 

med en siddebredde på kun 28-32 cm. 
Understellet måler 48 cm i diameter. 
Trinløs højderegulering 

Siddehøjder:  
32-39 cm (lav taburet højde) 
37-50 cm (alm. taburet højde) 
45-65 cm (kontorstolehøjde) 
50-72 cm (arbejdsstolehøjde) 
55-84 cm (høj til lange ben 

Læderet der bruges 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 klinikken/butikken. Vælger man ægte 
læder, skal man være obs på at der kommer en syning på tværs over sædet. 
 
Hvis du ønsker endnu mere bevægelse i sædet, fås den også med tilt/kip funktion, så sædet 
indstilles frem/tilbage. 
 
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.       
 
Stolen skal passe 100% til dig. Stolen kan blive fremstillet efter dine behov og ønsker. Den findes i 
et hav af farver, samt forskellige materialer her iblandt et åndbart kunstlæder ”Dolce” som er nemt 
at spritte af og blot skal vaskes med brun sæbe efter behov. 
 


