Vicki
Vicki har en gummi-infästning av sits och rygg som ger en rörlighet som känns alldeles självklar i alla de
sammanhang där man sitter länge; konferens, besök, restaurang, hörsal osv.
Den som sitter timme efter timme vet hur det känns. Ryggen värker och benen domnar. Blodbanor, leder och
muskler behöver rörelse för att må bra. Vicki skapar variation i sittandet. Föjler och stödjer din kropp oavsett
hur du sitter.
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Variation är huvudsaken
Vickis konstruktion skapar variation i sittandet. Det går
att sitta upprätt, framåtlutad eller till och med bekvämt
bakåtlutad. Ryggstödet och sitsens infästning i gummi gör
att stolen följer kroppens rörelser. Alla kan sitta bekvämt,
och orkar längre tack vare flexibiliteten.
Vickis funktionalitet och tidlösa design passar lika bra kring
mötesbordet som i restaurangmiljö eller konferensyta.
Stolen är lätt att stapla och är också kopplingsbar med
separata beslag. En skrivskiva kommer dessutom som
tillval. Stolens enkla och strama form kan ges många olika
skepnader tack vare ett fritt val av tyg på sits och ryggstöd
samt med möjlighet att lackera stålrören i matchande
färg. Vicki kan smälta in i miljön eller utgöra ett färgstarkt
utropstecken – valet är ditt.

* Andra utförande erbjuds vid beställning

Fakta och mått (cm)

Vicki

Flexibiliteten är tillbaka

Sitthöjd

44

Det unika med Vicki hörs på namnet – en mötesstol som går att vicka på. Vicki, i design av Christina

Sittdjup

45

och Lars Andersson, har rörlig sits och ryggstöd för överlägsen komfort. Efter att stolen varit ur

Sits

48x41

Ryggbricka

29x46

Bredd mellan armstöd

46

Total bredd

54

Total höjd

78

Totaldjup

55

produktion under några år är vi glada att välkomna Vicki tillbaka i en uppdaterad, enkel och prisvärd
design men med de unika ergonomiska egenskaperna oförändrade.
Mötesstolar är ofta stela i både form och funktion, vilket är synd eftersom deltagarna ofta måste
tillbringa precis lika lång tid sittande där som vid sina individuellt anpassade kontorsplatser. För oss
är det därför helt otänkbart att göra en mötesstol som liknar alla andra. Med ergonomin i självklart
fokus skapar vi med Vicki förutsättningar för möten och konferenser som känns bra i kroppen.

