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                            - innovativ sittergonomi med design

RvS Eurovema har tagit fram en helt ny Euroflex arbetsstol med en unik sittergonomi, 
skapat av en tvådelad sittdyna och ett moduluppbyggt ryggsystem. Nya funktioner som 
en lättåtkomlig inställbar broms som inte är i vägen vid t.ex. sidoförflyttningar. Bromsar på 
bakhjulen som standard, men kan lätt ändras om till framhjulsbroms eller fyrhjulsbroms. 
Ett nytt tvådelat s.k. Flexbase chassi är standard, vilket gör att stolen står stadigt även på 
ojämnt underlag. De fällbara armstöden som är bredd och höjdinställbara är också stand-
ard. Alla sitsinställningar kan utföras, utan verktyg, med ergonomiskt utformade spakar. 
Elektriska sitsfunktioner kan fås som tillval. 
Allt förpackat i en tilltalande design vilket gör stolen lätt att placera i ett hem. Forma i grundutförande med 

basrygg och svart tyg.

Forma i blått tyg och med 
fotring.

I grundutförande är forma utrustad med basryggen. 
Som tillbehör kan en övre rygg modell komfort eller 
aktiv väljas. Komfort ger ökat stöd över hela ryggen och 
kan ställas in efter brukarens ryggkurvatur. Den aktiva 
ryggen ger ett bra stöd samtidigt som man bibehåller 
rörligheten i den övre bröstryggen. Ett nackstöd kan 
även väljas både till aktiv och komfortrygg.

Den unika patentsökta tvådelade dynan ger 
både komfort och en mycket bra ergonomi.
Basryggen är utformad för att ge minimalt 
tryck på ryggraden och maximalt stöd för 
höftkammen, vilket är viktigt också för att få 
ett bra stöd när man ska sparka sig fram i 
stolen.

Grundutförande: 
• chassi - flexbase - 100 mm hjul
• broms - bakhjulsbromsad
• sitslyft - gasassisterad
• sits 45x45 cm - svart
• sitsvinkling - framåt - manuell
• rygg - basrygg
• armstöd - fällbara

Tillbehör: (ett urval)
• broms - fram - eller 4 hjulsbroms
• sitslyft - elektrisk
• sitstilt - elektrisk
• sittplatta 40x40, 40x45, 50x50, coxit 45x45 cm
• rygg - komfort eller aktiv
• nackstöd - med aktiv- eller komfortrygg
• bålstöd
• lårstöd
• armstöd - mjuka
• grenkil
• överdrag - sits och rygg - inkontinensskyddade
• bord
• fotring
• fotplatta
• benstöd - delade manuella eller elektriska

Tekniska fakta: 
Klass    arbetsstol, ISO 180903 
Bredd, chassi   57 cm 
Längd, chassi   61 cm 
Totalvikt     22 kg (gas) 30 kg (EL)
Brukarvikt, max    140 kg 
Sits, bredd- mellan armstöd   38-52 cm 
Sits, djup -från rygg till sits framkant  32-58 cm 
Sits, höjd - till sitsens ovansida  43-57 cm kort gas *
      47-66 cm lång gas *
      45-70 cm lång el *
      40-58 cm kort el *
Sits, storlekar, BxD    45x45,40x40,40x45 cm 
     50x50, 45x45 cm Coxit 
Sits, vinkling, manuell    0º bakåt till -20º framåt
Sits, tilt, EL    14º bakåt till -16º framåt
Ryggstöd, storlek, bas BxH   37x23 cm 
Ryggstöd, storlek,bas+komfortrygg 38x44 cm 
Ryggstöd, storlek,bas+aktivrygg  37x46 cm 
Ryggstöd, höjd från sits, basrygg  21-36 cm 
Ryggstöd, höjd från sits, bas+komf.  44-58 cm 
Ryggstöd, höjd från sits, bas+aktiv  45-56 cm 
Nackstöd, storlek    25x8 cm 
Klädsel, färger    svart, blå 
Armstöd, höjd    19-25 cm 
Armstöd, platta, storlek   31x8 cm 
Batteri elstol    1st 12V/3A 

*sitslyftens läge i chassit är justerbart genom att lossa ett bultförband.
Ca: 3 cm nedåt och 10 cm uppåt. Påverkar min och max sitthöjd.
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