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SALIDA
När en teknisk grundtanke möter funktion och estetik händer något 
spännande. I kombinationen skapas något unikt. Salida arbets- och 
mötesstolar har en grundläggande komfort. De förstår dig. Och har fokus på 
din bekvämlighet. De är även väldesignade. Bidrar med ett tilltalande 
uttryck. Ett lugn för ögat. Kombinerar harmoni och flexibilitet. 
Tillgodoser behovet. 

EXAKT ANPASSAD FÖR DIG
Arbetsstolen Salida känner automatiskt av användarens vikt och justerar 
stödet i ryggen med hjälp av en tredimensionell fjäderenhet. Det innebär att 
stolen alltid är exakt anpassad för dig som använder den. Den 
unika Synchrone-mekanismen ger dig bästa möjliga sittställning. De 
ergonomiska innovationerna är enkla att använda och harmoniskt 
integrerade i formspråket. Något som gett Salida flera 
designutmärkelser.  Arbetsstolen finns i flera varianter och du kan välja 
mellan många olika material – och om du vill ha extra stoppning eller ett 
kompletterande nackstöd. 
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DANIEL FIGUEROA
Daniel Figueroa älskar att utveckla och förbättra produkter, gärna genom att 
skala av och förenkla. Allra helst designar han stolar, och med arbetsstolen 
Salida har han skapat ett koncept som kombinerar funktion och estetik på 
ett både självklart och innovativt sätt.

”En stol som kombinerar funktion och estetik 
på ett både självklart och innovativt sätt”.

Daniel Figueroa



Design: Daniel Figueroa
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FUNKTIONER & TILLVAL

SITTHÖJD
Tillval: Pelare med komfortdämpning.

AUTOMATISK VIKTINSTÄLLNING
Med manuellt steglös inställning inom inter-
vallet 50–110 kg.

SITTDJUP SITSLUTNING HÖFTBENSSTÖD Kan 
justeras i höjdled.

SYNCHRONE-MEKANISM
Sits och ryggstöd rör sig synkront i förhållandet 
1:3. Steglös förflyttning. Låsbar i fyra positioner.
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FUNKTIONER & TILLVAL

KOMBINERAT NACK- OCH HUVUDSTÖD 
Simultan höjd- och djupjustering.

MULTIFUNKTIONSARMSTÖD
Ställbara i höjdled, avståndsinställning utan 
verktyg, ställbara i djupled och vridbara.

SLUTNA ARMSTÖD
Ställbara i höjdled, avståndsinställning utan 
verktyg.

HÖFTBENSSTÖD – MESH
Ger en ergonomiskt riktig ställning: höftbens-
stödet i ryggstödet är inställbart i höjdled 
och kan därmed justeras individuellt (tillval).

5-KRYSS
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SALIDA D 480 370-420 420-550 430-560 – – • - • •

SALIDA DG 480 390-440 420-550 430-560 – – • - • •

SALIDA DLc 480 370-420 420-550 430-560 – • 180-250 - • •

SALIDA DLN 480 370-420 420-550 430-560 • • 190-300 - • •

2020-03

Salida DLc

Salida D

Salida DLNSalida DG

SALIDA ARBETSSTOL

MEKANISM Synchrone-mekanism: Vid gungning rör sig rygg och sits synkront i förhållande 1:3, steglös gungrörelse, och automatisk viktavkänning, möjlighet till finjus-

tering. SITS Ställbar sitthöjd (gasfjäder), ställbart sittdjup. STOPPNING Polyeter. KRYSS Grafitsvart plastkryss med 5 hjul för mjuka golv. TILLVAL Grafitsvart (A11), 

silver (A12) eller polerat kryss i aluminium (A31) samt hjul för hårda golv. ARMSTÖD Funktionellt 2D-armstöd. Multifunktionellt 5D-armstöd. Armstödsplatta 244 x 90 mm 

i svart PP, ställbara i höjd (190–290 mm) och bredd (20 mm/sida). ÖVRIGA TILLVAL Designad sits med mesh på sidorna (SCD). Vit ryggram i kombination med vita 

detaljer (RWE). Svankstöd (LSHA) ENHET mm. DESIGN Daniel Figueroa.
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