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Salli Light

Salli Light har alle de gode egenskapene, på lik 
linje med et todelt sadelsete. Den er lett og gir 
god ergonomi til en rimelig pris!

Swing mekanisme

Fiksert bredde

Vinkeljustering

• Helt sete i sort polyuretan med et spor i midten
• Leveres med setetrekk i stoff (sort, grå eller rød)
• Sort medium gassfjær og fotkryss i plast som standard*
• Vekt 

1) Salli Light 5,9 kg 
2) Salli Light Tilt 7,6 kg  
3) Salli Light Swing 7,4 kg

• Finsk design, produsert i Kina
• Garanti 2 år

*Andre alternativer er tilgjengelige.

NYTT FRA SALLI!

Balansert sitting
• Du sitter i en balansert stilling, musklene forblir avslappet 
• Bekkenet er vinklet litt fremover slik at man har den 

naturlige kurven i korsryggen
• Benstrukturen bærer kroppsvekten, ikke musklene

En høyere sittestilling og et to-delt sete 
• Skaper ikke ubehagelig og usunt press i magen og 

underlivet, slik at du kan sitte i en oppreist posisjon hele 
dagen 

• Høyere sittestilling betyr større vinkler i knær og hofter, 
noe som øker blodsirkulasjonen 

• I en oppreist stilling kan alle indre organer fungere 
uforstyrret 

• Brystet kan utvide seg bedre, pusten blir dypere og hele 
kroppen får mer oksygen

• Den svingende bevegelse av stolen aktiverer og styrker 
både mage- og ryggmuskler
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God ergonomi til  
en rimelig pris!

SALLIS FORDELER SAMMENLIGNING SITTETRYKK

INFORMASJON OM SITTEHELSE

1. Virvler og mellomvirvelskiver 2. ♂ Minsker prostata-, ereksjon- og 
testosteronproblemer ♀ Reduserer risiko for betennelser og svulst 3. Prostata, 
bekkenorgan og bekkenbunn 4. Artrose og leddgikt 5. Blod og lymfesirkulasjon

PRODUKTIVITET
• Bedre konsentrasjon

• Øker kreativiteten

• Reduserer plager og sykefravær 

HELSE
• Friskere nakke, skuldre og rygg1

• Genitale helsen2 forbedres

• Bekkenet3 føles bedre

• Mindre risiko4 for leddproblemer

• God veskesirkulasjon5 

SUNHET
• Stolt og balansert holdning 

• Unngår flatt trykk på setet 

• Motvirker hovne ben 

• Ingen smerter eller nummenhet 
 


