
 

 

 

Velg riktig tilbehør til din Salli stol  

 

Materiale og tilbehør 

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. 

Når du har funnet riktig sete er det viktig at du også får stol med riktig høyde, fotkryss  
og hjul. Vi fører også støtte til overkropp som er ideelt til f.eks. presisjonsarbeid.  
 

Gassfjær 

Salli salstol blir levert som standard i str. L som er egnet for brukere som er høyere enn 165 cm. 

Finnes også i str S som er egnet for brukere som er lavere enn 150 cm og i str M for brukere  
lavere enn 170 cm. Stolhøyde. 

 

Fotkryss 

Standard Salli base med massasjeknotter Ø 560 mm matt metallisk, vekt 1,9 kg.   
Understellet kan brukes med alle hjul og passer til alle stolmodeller. 
 
 

Kan også fåes i aluminium eller svart plast. 

 

Top& Bottom 

Lar deg justere høyden på stolen med fot i tillegg til med hånden. 

Anbefales brukt i hygieniske miljø, som f.eks. tannklinikker og operasjonssaler.  
Farge: metallisk. 
 
Merk! Kombinasjonen av Salli Base og Top & Bottom trenger Ø 75 mm hjul  
(inline- eller industrihjul). 

 

 

 

 

https://jfa.no/wp-content/uploads/2020/11/Salli-fargekart-2021.pdf
https://salli.com/wp-content/uploads/2019/03/Chair_heights.pdf


Standard hjul i svart. Kan også 
bestilles i andre farger. 

Ø 65 mm 
antimikrobielle hjul. 

Ø 75 mm inlinehjul. Ø 75 mm industrihjul. 

Hjul  
 
Et stort utvalg av hjul med ulike funksjoner og for ulike underlag. 

Ø 65 mm, myke standard hjul og er beregnet til harde gulv. 

OBS! Dersom du bruker industri- eller inlinehjul vil det gi en økt sittehøyde på 35 mm. 

 

 

 

 

 

 

 
Allround 

Ideell støtte ved presisjonsarbeid hvor arbeidsstillingene endres og allsidig  
støtte for overkroppen er nødvendig. Kan brukes for å støtte den ene eller begge armene. 

Passer SwingFit, Small SwingFit, Swing, MultiAdjuster, Small MultiAdjuster, Twin og Classic. 

 

 
Elbow rest, armstøtte foran, svart skinn 

Elbow rest er ideelt for presisjonsarbeid, eller der man trenger støtte for armene. 
Støtten kan speilvendes 180 grader. 

Passer MultiAdjuster, Twin og Classic. Kan fåes i andre farger og materialer. 

 

 
Stretching Support, svart skinn 

Stretching support er ment for midlertidig strekking. Et ryggstø er ikke nødvendig,  
da en balansert sittestilling gjør at ryggsøylen selv opprettholder en rak holdning mens  
musklene er avslappende. Kan fåes i andre farger og materialer. 

Passer MultiAdjuster, Small MultiAdjuster, Twin, Classic, Light Tilt og Slim Tilt. 

 

 
Bevegelig armstøtte m/ryggstøtte, svart skinn 

Avlaster hånd og overkropp i oppgaver som krever høy presisjon.  
Den bevegelige Ergorest armstøtten er tilgjengelig med eller uten ryggpute. 
 
Passer MultiAdjuster, Twin og Classic. Feste er i metall, albuestøtte er alltid sort. 
Ryggstøtten fåes i andre farger og materialer. 


