
SalliSwingFit 

Aktivt sete med 
breddejustering. 

SwingFit med 6 cm smalere 
sete. Spesielt likt av folk 
kortere enn 170 cm. 

Aktivt sete med fast gap. 

Hvorfor justere 
helningen? 

Juster stolen litt 
fremover for å få 
bekkenet i sin 
nøytrale posisjon 
som holder ryggen 
din i en naturlig, 
sunn stilling. Juster 
stolen litt bakover 
for å unngå 
overdreven svai i 
ryggen som er 
vanlig blant 
personer med 
hypermobile ledd. 

 

Hvorfor svinge? 

Styrker din dype 
kjernemuskler. 

Hvorfor fast gap? 

Enkel å bruke som gjør det mer 
praktisk når det er mange 
brukere. Et rimeligere valg. 

Salli 
MultiAdjuster 

Salli Twin 

Sete med justerbar 
bredde og vinkel. 

MultiAdjuster med 6 cm smalere 
sete. Spesielt likt av folk kortere 
enn 170 cm. 

Sete med fast 
gap og vinkel. 

 

 

 

Velg riktig sete til din Salli stol 

Sete blir levert i svart skinn som standard. Ønsker du annen farge så gi beskjed om dette. 
Se utvalg av farger og materialer her: Fargekart. 

 

Ergonomisk utformet todelte salstoler 

Det ergonomiske utformede todelte salsetet gir deg en naturlig, tilnærmet stående, aktiv og balansert 
sittestilling. Vinkelen og utformingen av setet justerer bekkenet nøytralt fremover og holder ryggraden og 
overkroppen naturlig rett uten muskelinnsats. 

 

 

 

 

  

 

Salli Small SwingFit 

 

Salli Swing 

 

Hvorfor breddejustering? 

Stolen er justerbar i henhold til 
dine egne preferanser. 

Salli Small 
MultiAdjuster 

https://jfa.no/wp-content/uploads/2020/11/Salli-fargekart-2021.pdf


Et alternativ kun for kvinner 
og midlertidig bruk. 

Salli Light har alle de gode 
egenskapene på lik linje med et 
todelt salsete. Helt sete i sort 
polyuretan med et spor i 
midten. Setetrekk i stoff er 
tilgjengelig i sort, grå og rød. 

Har alle de gode egenskapene, 
på lik linje med et todelt salsete. 
Helt sete i sort polyuretan med 
et spor i midten. Salli Slim er for 
barn, og for kvinner som ønsker 
et mindre sete. 

Stoler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengjøring 

Skinn 
Vask regelmessig med en klut eller myk børste. Skinn forblir rent og vakrere lengre hvis man regelmessig 
vasker med en fuktig klut. Vask flekker umiddelbart. Bruk en fuktig klut eller papir med vann og mild såpe. 
Skinnrensemiddel kan også brukes. Noen fargede tekstiler kan farge av. 

Kunstskinn og ESD-kunstskinn 
Vask flekker med mild såpe og vann. La det lufttørke. Brukes alkoholbasert væske, test den først på 
undersiden. 

Polyuretan 
Vask flekker raskt med et passende vaskemiddel (max 5% alk.) Tørk av overflaten med en fuktig klut med 
lunkent vann og tørk tørr hvis nødvendig. Bruk ikke sterk alkohol eller blekemiddel som f.eks. klorin, 
aceton, xylene eller sterk eddik. 

 

Salli Classic Salli Light Salli Slim 


