stanssimalli

– och du sitter naturligt
VITALITET OCH ENERGI FÖR ARBETSDAGEN

Ergonomiska Ponychair® -sadelstolar
Vi har tillverkat Ponychair® -sadelstolar redan sedan början av
1990-talet. Ponychair® -sadelstolen har utvecklats i samarbete med
specialister inom ergonomibranschen och personer som slutligen
använder stolen. Fysioterapeuter har testat stolens ergonomi och
givit sitt utlåtande över den goda sittställningen. Det största
tacket har Ponychair® -stolen fått för att den är lätt och smidig
att använda, har en ytterst bekväm sits och ett sirligt krysstativ.

RYGGEN RÄTAR UT SIG

2.

STOLEN TRYCKER INTE PÅ LÅREN

3.

STOLEN OCH BORDET TILLRÄCKLIGT HÖGA SAMT

Ryggens muskulatur förstärks och hållningen förbättras.
Blodcirkulationen i fötter och rygg förbättras.

FOTSULORNA STADIGT MOT GOLVET

Kroppens vikt riktas på sittbenen och belastningen
på ryggen minskar.

Ponychair® -sadelstolen förstärker ryggen
och förbättrar blodcirkulationen
Sittarbete ger många personer ryggbesvär och smärtor vid skuldrorna. Ponychair® -sadelstolarna upprätthåller arbetsförmågan
och främjar hälsan. Det går snabbt och lätt att inta den rätta och
naturliga sittställningen. Den rätta sittställningen upprätthåller
blodcirkulationen inom ryggradsområdet och för näring till
kotmellanskivorna samt förstärker ryggens muskulatur. Kroppens
vikt fördelas jämt och sitsen trycker inte på låren. När bäckenvinkeln öppnas kan blodcirkulationen inom höftområdet
fungera utan hinder. Ryggen rätar ut sig och det bildas en
naturlig svacka i ländkotorna. På så sätt minskas belastningen
på ryggen och både rygg och axelparti slappnar av.

1.

1.

Genomarbetad sittbekvämlighet
• Ponychair® -sadelstolen är sömlös och har en stilig finish. Som
material för klädseln finns läderimitation, textil eller läder. För
en klädsel i läderimitation och textil kan man välja mellan flera
olika färgalternativ.

2.

• Den normala sitthöjden är 57 – 82 cm. Om arbetet förutsätter en
lägre (50 – 70 cm) eller en högre (66 – 90 cm) sitthöjd, kan stolen
väljas med en kort eller lång gasfjäder. Gasfjädern är godkänd av
arbetarskyddet.
• Ponychair® -sadelstolen har ett sirligt men stadigt krysstativ
i aluminium samt lättrullande hjul av hög kvalitet, som vid
behov är lätta att öppna och rengöra.

3.

• Den ergonomiska, välutformade sitsen ger alltid användaren
en riktig sittställning, varför en lutning på sitsen och ett ryggstöd
är onödiga.
• Ponychair® -sadelstolen kan också erhållas som ESD-version.
Tilläggsutrustning levereras enligt överenskommelse. Stolen har
en garanti på tre år.

Ponychair® -sadelstolens mångsidiga
användningsområden
• tandvårdssektorn
• sjukvårds- och hälsovårdsenheter
• laboratorier
• vård- och skötselarbete (bl.a. daghem)
• industriell produktion, bl.a. monteringsindustrin,
tempoarbete, precisionsarbete, lager-, postoch sorteringsarbete
• kassadiskar
• kontorsarbete, bildskärmsarbete, IT-sektorn
• friser- och skönhetssalonger
• planeringsarbete
• skolinrättningar

Tillverkare:
M. J. Paasikivi Oy
Ilmarisentie 12
FI-15200 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 8737 350
Fax +358 3 8737 370
ponychair@ponychair.com
www.ponychair.com
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