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ARBETSSTOLAR

Arbetsstolar och arbetspallar
med fotpedal

GREINER utvecklade en speciell fotpedal för dessa stolar,

•

Fotstöd är standard för dessa modeller

vilket har ett högt funktionellt värde när man arbetar med

•

Det finns två olika justeringsintervaller att välja

sterila eller smutsiga handskar. Här justeras stolen med
hjälp av den runda skivan som är placerad på basens
ovansida. Skivan kan manövreras från alla sidor.
Arbetsstolarnas sits har en diameter på 40 cm. Som
alternativ kan du även välja en sits med anatomiskt
formad design. Formen hjälper till att automatiskt ta bort

mellan: 43-56 cm eller 51-71 cm

•

Alla arbetsstolar är utrustade med bromsade
säkerhetshjul

•

Alla stolar och pallar finns även tillgängliga i en
elektriskt ledande version

•

Du kan även välja mellan olika ryggstöd

trycket från kirurgens lår.

Art.nr. 3045305
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Art.nr. 4155305

Arbetsstolar med fotpedal

Art.nr. 4105305

Art.nr. 4125305

ARBETSSTOLAR

Arbetsstolar och arbetspallar
med handreglage

Det finns tre olika justeringsintervaller för sitsens höjd, så

•

58 cm och 54-73 cm. Höjden justeras med hjälp av en

•

gasfjäder som manövreras med ett handreglage, placerat
under sitsen.

40 cm) eller med en ergonomiskt formad design (ø 40 cm).

Art.nr. 3046105

Art.nr. 3004205

Art.nr. 3044105

Art.nr. 4185005

Alla stolar och pallar finns även tillgängliga i en
elektriskt ledande version

•

Sitsarna finns antingen med en rund design (ø 36 cm eller

Alla arbetsstolar är utrustade med bromsade
säkerhetshjul

den kan justeras efter olika arbetshöjder: 42-54 cm, 46-

Den massiva, förkromade fotringen är ett stadigt
stöd för benen

•

Du kan även välja mellan olika ryggstöd

Art.nr. 4124105

Art.nr. 4125005

Arbetsstolar med handreglage
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Alternativ
Arbetsstolar och arbetspallar med handreglage
Sits

Fotkryss

Ø 36 cm

med fotstöd

Ø 40 cm

Sitthöjd
• 47-59 cm
• 54-73 cm

utan fotstöd
Ø 40 cm

Ergonomiskt utformad sits

Sitthöjd
• 43-55 cm

Utan ryggstöd

med handreglage

Justerbart

Ryggstöd

• 47-59 cm

ryggstöd

roterbart ca 180°

• 54-73 cm

Arbetsstolar och arbetspallar med fotpedal
Sits
Ø 40 cm

Fotkryss
med fotstöd

Ø 40 cm

Sitthöjd

Ergonomiskt utformad
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Alternativ

Utan ryggstöd

• 43-56 cm
• 51-71 cm

Justerbart

Ryggstöd

ryggstöd

roterbart ca 180°

Produktion
GREINERs fabrik på ca 16,000 kvadratmeter hittar du
i byn Pleidelsheim I södra Tyskland.
Datorstödd automation har länge varit en del av företagets
produktionshallar och är även en av anledningarna till att
GREINERS produkter har så hög kvalitet. GREINERs
enastående kvalitet när det gäller design, funktionalitet
och teknologi, i kombination med en stor flexibilitet för att
integrera nödvändiga arbetsmoment, gör företaget till en
självklar partner till kvalitetsmedvetna kunder.

GREINER utvecklar kontinuerligt nya produkter, vilket
skapar standarder när det gäller innovation, design,
individualitet och funktionell kvalitet. Ett oberoende certifierat
kvalitetssäkringssystem befäster företagets genomgående
höga standard. GREINER är certifierade enligt DIN EN ISO
9OO1.

Produktion
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