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Historien om
SALLI

I begyndelsen

Salli® Sadelstol opstod i 
forbindelse med min foretrukne 
hobby - ridning. Jeg har redet 
siden 1974 og fører normalt tilsyn 
med forvaltningen af mine skove 
på hesteryg. Min hobby har ført 
mig til flere konkurrencer indenfor 
blandt andet ridebanespringning 
og military.

Selv om jeg har levet et sundt og 
aktivt liv, led jeg af rygsmerter, når 
jeg sad på kontoret. 1990 fortalte 
jeg min læge Seppo Mahlamäki, 
der er ekspert i rehabilitering, hvor 
ubehageligt det var at sidde på 
kontorstolen sammenlignet med 
sadlen.

Mahlamäki fortalte mig, at en 
ride-lignende stilling ville være 
en bedre løsning for mig til 
kontorarbejde end de traditionelle 
indstillinger. Han mente også, at 
en sadelstol kunne være en god 
forretningsidé, fordi sadelstole ikke 
var tilgængelige i Finland, på det 
tidspunkt. Dette var begyndelsen 
på udviklingen af en ergonomisk 
kontorstol.

Verdens første todelte 
saddelstol

Til at begynde med, forsøgte jeg 
at sætte en sadel på en skammel, 
men sadlen var ikke behagelig 
nok til stillesiddende arbejde. Vi 
begyndte en intensiv udvikling 
af en ny type sæde sammen 
med smede på vores gård og 
lokale møbelpolstrere. Den første 
Salli Stol blev præsenteret på 
opfindelsesmessen i Genève i 
1990.

Udviklingen af det todelte Salli 
sæde begyndte i 2001. Målet 
var at udvikle et anatomisk og 
ergonomisk sikkert sæde for 
begge køn. Det var umuligt at 
holde bækkenet i en oprejst 
position på helsædet, da stillingen 
føltes meget ubehagelig (og det 
er klart usundt) for kønsdelene. 
Arbejdet resulterede i et todelt 
sæde, der siden er blevet udskiftet 
og videreudviklet. 

En ændring af siddekulturen 

Salli Systems begyndte at få 
kommentarer så tidligt som 
i 1990’erne fra brugere, der 
sagde, at de have stabilisert 
deres ryg med Salli stol. Dertil 
forekom Sallis øvrige sundheds-
og produktivitetseffekter bedre i 
forhold til de mere konventionelle 
sæder. Inspireret af resultaterne, 
besluttet man at have som 
mål at ændre den traditionelle 
siddekultur.

Salli Systems havde allerede 
bevist, at den traditionelle 
siddestilling, er direkte forbundet 
med dårlige arbejdsstillinger, 
problemer med lænden og 
skuldre, kredsløbsproblemer i 
benene, ledproblemer i hofter 
og knæ, forstyrret tarmfunktion, 
utilstrækkelig vejrtrækning i 
siddende stilling, hovedpine og 
dårligt blodomløb i bækkenet og 
kønsorganer. Det har også vist 
sig, at “Salli løsningen” hjælper 
folk til næsten at slippe af med 
disse problemer. Salli forbedrer 
siddemiljøets komfort betydeligt, 
hvilket igen forbedrer effiktiviten.

Veli-Jussi Jalkanen
Grundlægger og bestyrelsesformand
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Kroppens naturlige stilling uden 
ekstern stimulans.

Ledene er i hviletilstand. Det er den 
samme position du får med Salli 
sadelstol.
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Når vi sidder på en konventionel måde, med 90 
grader i hofter og knæ, får vi en dårlig balance 
og kropsholdning. Dette påvirker store dele af 
overkroppen og forringer cirkulationen. 

Den dårlige arbejdsstilling, der normalt kommer fra 
konventionelle stole strækker og spænder muskler 
og kvæler dermed cirkulationen 
(5 liter blod, 14 liter lymfe væske). 
Ryggens facetled åbnes hvilket 
øger presset på skiverne med 
så meget som 30 procent. Vi 
kan forsøge at reducere trykket 
med et ryglæn, men det hjælper 
normalt ikke og det ender med, 
at vi ikke bruger det.

Overkroppens vægt er også på 
bagsiden af lår, balder, bækken 
og underlive, hvilket reducerer 
cirkulationen i disse områder og skaber hævelse i 
benene. 

Konventionel siddestilling

Cirkulationen er uforstyrret, når vi sidder i en todelt 
sadelstol. Benene (sædeknogler, fødder og albuer) 
bærer vægten således at der ikke kommer pres på de 
bløde dele.

Holdningen er også i vid 
udstrækning uforstyrret, da benene 
holdes adskilt i en skrå vinkel på 
45 grader, hvilket gør at bækkenet 
automatisk vippes fremad. Når 
bækkenet vipper fremad, er det i 
dets neutrale stilling. Det føles let og 
naturligt at sidde, når man har den 
samme balance, som når man står. 
Ingen muskelspændinger eller ydre 
tryk forstyrrer cirkulation.

Dybere vejrtrækning og forbedret 
cirkulation gør også, at kroppen får 
nok ilt og næringsstoffer.

Ridelignende siddestilling

Konventionelle sæder har en negativ indvirkning på 
sundhed og produktivitet. Vores kroppe er ikke skabt til 
at sidde, men alligevel sidder vi normalt mellem 12 og 15 
timer hver dag, uden at tænke over det.

Det er altafgørende, at vores kroppe får nok ilt og 
næringsstoffer og at affaldsstoffer føres bort – to 
funktioner muliggjort af aktiv cirkulation.

At sidde i en dårlig position påvirker hele kroppen: 
den ludende holdning gør nakke- og skuldermuskler 
spændte og ømme. Diskene i lænden er under ujævnt 
pres på hvirvlerne, der langsomt forringer dem.

Åndedrættet er overfladisk og hjernen får ikke ilt nok 
til at holde os opmærksomme. Hovedet begynder at 
smerte. Langsom cirkulation og dårligere lymfeflow 
gør underekstremiteterne hævede og øger risikoen 
for åreknuder. Tarmene fungerer langsommere og 
kønsdelene trykkes ubehageligt.

Muskel- og knoglesygdomme er 
smertefulde – og dyre

Derfor fungerer
SALLI KONSEPTET

Eksperter i ergonomi anbefaler en 
aktiv siddestilling, hvor de centrale 
muskler aktiveres og kroppen er 

i balance. Bevægelse og muskelbrug 
fremmer cirkulationen.

Swing mekanismen hos Salli Swing og 
Salli SwingFit gør at stolen kan vippe lidt 
i alle retninger. Derved undgås statisk 
siddende. Dine kernemuskler (mave, 
de dybe rygmuskler og bækkenbund) 
aktiveres og styrkes.

*Lær mere om produkterne på side 12.

A
K

T
IV

 N
Å

R
 D

U
 S

ID
D

E
R

!



6

T
IL

V
Æ

N
N

IN
G

 K
A

N
 T

A
G

E
 T

ID
!

Når du begynder at sidde på 
en ny måde, kan det føles 
ubehageligt, ligesom når 
du starter på en ny sport. 
Musklerne i lænden kan føles 
ømme, når du begynder 
at bruge dem. Inderlårene 
kan føles anspændt. 
Siddeknuderne kan også føles 
ømme, hvis du ikke er vant til 
at have vægten på dem.

Hovedpine 
Spændinger i skuldren 

Dårlig holdning 
Dårlig vejrtrækning 

Nedsat tarmfunktion 
Belastningsskader 

Lændesmerter 
Cellulitdannelse 

Problemer med genital sundhed 
Åreknuder 

Ledbesvær
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Presset som forårsages af 
konventionelle stolesæder påvirker 
bækken, haleben og kønsdelene. 
Dette tryk menes at forværre 
problemer med tarmfunktion og 
cirkulation i bækkenet, og kan 
forårsage erektionsproblemer

I en konventionel stol læner man 
sig normalt tilbage for at undgå 
pres på kønsdelene. Dette bevirker 
at rygsøjlen ikke er lige, hvilket kan 
forårsage rygproblemer

I en udelt sadelstol, er presset 
på bækkenet endnu højere. Vi 
vil automatisk forsøge at undgå 
dette ved at vippe bækkenet 
bagud, hvilket betyder, at vi synker 

sammen. Hvis det allerede gør ondt i 
ryggen, og det gør for ondt at synke 
sammen, kan det føre til genital 
følelsesløshed fra presset. 

Når man sidder på en todelt stol er 
presset på det bløde væv lavere og 
vi sidder mere komfortabelt i, en 
afbalanceret stilling. Cirkulationen 
er også uforstyrret. I nogle Salli 
modeller kan afstanden mellem 
sæderne justeres.

Vi anbefaler bukser med vidde og 
at du trækker op i buksebenene, når 
du sidder ned for at stoffet er luftigt 
under bækkenet. Så får du mest 
gavn af stolen.

Siddetryk i bækkenet

Aktiv hjerne 
Afslappede skuldre 

Forbedret kropsholdning  
Dybere vejrtrækning 

Forbedret tarmfunktion 
Afslappet brug af musen 

Sund ryg  
Øget cirkulation i baglår 

Bedre genital sundhed 
Ledvenlig 

God cirkulation i benene

Hovedpine 
Spændinger i skuldren 

Dårlig holdning 
Dårlig vejrtrækning 

Nedsat tarmfunktion 
Belastningsskader 

Lændesmerter 
Cellulitdannelse 

Problemer med genital sundhed 
Åreknuder 

Ledbesvær

Salli arbejdspladsTraditionel arbejdsplads

Derfor fungerer
SALLI KONSEPTET

Forbedret blod- og lymfe cirkulationDårlig blod- og lymfe cirkulation
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TANDPLEJE

Tandlæger går ofte tidligt på 
pension på grund af forskellige 
problemer i skuldre, nakke og 
lænd. Næsten alle, der arbejder 
i tandplejen er påvirket af en 
slags siddende lidelse, såsom 
dårlig cirkulation i benene, 
iltmangel, problemer i hofte, 
knæ og skulderled og genitale 
sundhedsproblemer. FÅ

 D
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største sundhedsrisiko, fordi under 
lange operationer er siddepositionen 
unaturlig og indebærer en masse 
gentagne bevægelser. Siddende 
i en dårlig position sætter dobbelt 
så meget pres på rygsøjlen som 
stående.

På en 2-delt sadelstol er ryggen i 
samme position, som når man står, 
og den nedre ryg (lordose) kan 

opretholdes. Hullet i sædet giver 
mulighed for at holde ryggen lige, 
selv når der er brug for at læne sig 
frem. Flytning og rækken ud efter 
ting er nemt og hurtigt på Salli 
stolen. Den lille og praktiske Salli 
stol muliggør både tandlægens 
og assistentens arbejde tæt på 
patienten.

Nyt niveau indenfor arbejdsergonomi
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SUNDHEDSPLEJE SKØNHED & 
TERAPI

En ergonomisk og sundhedsfremmende 
siddestilling opnås bedst med en anatomisk 
designet todelt sadelstol. Når man sidder på 
en Salli skabes en naturlig lordose i nedre 
rygregion. Det forebygger skadelige tryk på 
mellem hvirvel skiverne. Mellem rummet i 
sædet gør det muligt at opretholde en god 
holdning under længere behandlinger, fordi 
der ikke er ukomfortabelt tryk i genital området 
og dermed inden grund til at krumme ryggen.

Når man sidder på en sadelstol kan kroppen 
arbejde omtrent lige så frit som i stående 
position. At flytte sig rundt om patienten eller 
strække sig efter ting er enkelt. Det er heller 
ikke nødvendigt med en anden arbejdsstol 
foran skrive bordet, fordi Salli er let at 
mobilisere.

Ikke flere rygsmerter

For kosmetologer og fysioterapeuter er 
arbejdet især udfordret på ergonomien, fordi 
de har brug for at bøje sig over kunden i lange 
perioder. På Salli Saddle Stole kan arbejdet 
udføres siddende og ryggen kan holdes lige. 

På grund af det 2-delte sæde er det ikke 
nødvendigt at runde ryggen; der er heller ikke 
ubehagelige tryk i det genitale område. At 
flytte sig rundt og række ud efter ting er let. 
Også frisører og negleteknikere, har gavn af 
sadel stole. 

Når du har brug for at bøje dig fremad på 
sædet kan det enten vippes fremad for at 
sørge for, at du kan holde din ryg lige eller 
hele sædet følger frit dine bevægelser; dette 
afhænger af stolemodel.

Salli hjælper dig med at passe på dig selv

“

“

P å sundhedsplejeområdet begynder og slutter alt med den ergonomiske 
og effektive arbejdsstilling. Salli Sadelstole tilbyder en bred vifte af 
produkter til læger, sygeplejersker, tandlæger, optikere og fysioterapeuter 

for at slippe af med de problemer, der skyldes dårlige arbejdsstillinger og til 
effektivt at forhindre nye lidelser. Salli Sadelstole øger din effektivitet og er 
ideelle til små rum og fremragende til præcisionsarbejde.
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KONTOR

Det er ligegyldigt, hvor du sidder! Når du skal sidde, er den bedste måde at 
holde dig aktiv på, at sidde på en 2-delt sadelstol, der følger dine bevægelser. 
Selvom du sidder i en god position, er det altid godt at have pauser og at flytte 

sig så meget som muligt i løbet af arbejdsdagen. Rul og ræk ud fra stolen, gå og tal 
mens du er på telefonen, træn på stolen - din krop vil sige dig tak!

“

“

UDDANNELSE

Siddende i en dårlige arbejdsstilling forstyrrer 
cirkulation og forhindrer hjernen i at få nok 
ilt. Det gør os trætte: arbejdsmiljøet bliver 
ineffektivt, og vi laver flere fejltagelser. 
Rygsmerter er også et universelt problem.

I en stilsiddende stilling skades diskene i 
lænden og i det lange løb forårsager det gigt. 
Derudover hver gang vi sidder, strammer 
bukserne i låret, lysken og genitale områder, 
som griber ind i det følsomme lymfesystem og 
cirkulation generelt.

For at få mest ud af din sadelstol, bør du også 
have et højdejusterbart bord, fordi du sidder 
højere end på en traditionel stol. Salli Systems 
tilbyder også elektronisk justerbare borde, 
se side 16. Står du hele dagen bliver det for 
anstrengende for musklerne, men hvis du 
varierer mellem siddende og stående stillinger, 
er det et glimrende valg.

At sidde sikkert for begge køn

At stå og bøje sig ned anstrenger lærerens ryg 
meget. Når du bruger en Salli Saddle Chair, er 
det nemt at arbejde med det individuelle barn: 
du behøver ikke længere at bøje dig ned. Det 
er let at rulle stolen hen ved siden af barnet og 
kigge nedad og samtidig opretholde en god og 
komfortabel kropsholdning. Du sidder højere 
på en sadelstol end på en traditionel stol, og 
den fungerer således særdeles godt foran en 
klasse eller gruppe.

Elever og studerende får mulighed for 
individuelt at tilpasse borde og stole og som 
forbedrer ergonomien betydeligt. Ergonomi 
spiller en stor rolle i forhold til at formindske 
smerte og ømhed, forbedre kropsholdning og 
opretholde den generelle sundhed i ryggen. 
Rastløshed aftager fordi stillingen er naturlig og 
behagelig. God kropsholdning i skolen betyder 
sunde rygge i fremtiden!

Sunde valg helt fra starten af
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HJEMME INDUSTRI

At sidde rigtigt er meget vigtigt - også 
derhjemme - fordi selv regelmæssig motion 
ikke kompenserer for de ulemper, som er 
forårsaget af at sidde. At sidde i en dårlig 
position påvirker hele kroppen: nakke og 
skuldre bliver spændte og ømme, dårligere 
blodomløb og lymfecirkulation forårsager 
hævelse - selv tarmene fungerer langsommere.

Du kan holde din krop aktiv og føje bevægelse 
ind i din hverdag ved hjælp af Salli-produkterne, 
der er effektive og funktionelle - også 
derhjemme. Mange ting der normalt udføres 
stående, såsom at stryge eller madlavning kan 
også gøres, mens du sidder på Salli-stolen. Det 
gør især livet for ældre borgere meget lettere 
og mere sikkert. Giv dig selv en chance for at 
forbedre din siddestilling dramatisk, og lær dine 
familiemedlemmer at være opmærksomme på 
deres trivsel ved at sidde korrekt.

Få bevægelse og aktivitet ind i dit liv

Salli-produkter er velegnede til krævende 
arbejdsmiljøer. Stole lavet af rustfrit stål, med 
antistatisk polstring eller med polyuretan-
sæder er tilgængelige. Forskellige hjul kan 
sættes på stolen, så den også kan anvendes 
på ujævnt underlag, såsom betongulve. Salli-
produkter kan modstå hårdt brug.

På Salli Saddle Stole er det let at flytte sig 
rundt samtidig med at 135-graders vinklen på 
knæene og mellem lår og overkrop garanterer 
god cirkulation. På grund af forskydningen 
i sædet, er det muligt at opretholde gode 
arbejdsstillinger i løbet af dagen, og der er 
ingen ubehagelige tryk i det genitale område.

Når du sidder på Salli behøver du ikke at tænke 
på arbejdsstillingen, men du kan koncentrere 
dig om dit arbejde – og det bliver mere effektivt.

Ligeledes velegnet til specielle 
arbejdsmiljøer
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STOLE

A1 kvalitet

Stærkt, slidstærkt og let at 
rengøre. Kun få af læderets 
naturlige strukturmærker 
er klart synlige, da 
læderet er blevet gjort 
glat og jævnt i løbet af 
fabrikationsprocessen.

A2 kvalitet

En kombination af 
naturlighed, komfort og 
slidstyrke. De naturlige 
overflademærker er delvist 
synlige og læderet er 
stadig modstandsdygtigt 
over for almindelig slidtage. 

Læderkvalitetskriterier

Swing mekanismen

Fast bredde

Breddejustering

Vinkeljustering

Alle stole på denne side kan leveres ESD beskyttet.

Ergonomisk formet 2-delt saddelstole

Den ergonomisk formet 2-delte sadelstol giver en ubelastet, stående og aktiv måde at sidde 
i balance. Vinklen og designet af sædet gør, at bækkenet roterer fremad og holder ryggen og 
overkroppen naturligt uden muskelindsats.

Hvorfor justering af sæderne i bredden?

Sadelstolen kan indstilles efter dine egne 
præferencer.

Hvorfor fast mellemrum 
imellem sæderne?

Nem at bruge, og meget 
praktisk, når der er flere 
brugere af samme sadelstol.

Styrker dine 
dybere core 
muskler og 
øger stofskiftet. 
Hjælper dig til at 
forblive sund og 
mere aktiv i løbet 
af dagen.

Hvorfor Swing/
Bevægelse?

Hvorfor forvip?

Indstil forvippet 
i sadelstolen til 
den neutrale 
position, hvor 
dit bækken 
finder den 
mest naturlige 
og bedste 
kropsholdning. 
Indstil 
sadelstolen 
lidt tilbage 
for at undgå 
overdreven svaj 
i ryggen, som er 
almindelig blandt 
personer med 
hypermobile led.

SwingFit med 4 cm tættere 
sæde. Til dem som ønsker et 

mindre sæde, ofte dem som er 
under 170 cm. 

Aktiv sæde med 
justering af bredden.

Aktivt sæde med fast 
mellemrum imellem 

sæderne

MultiAdjuster med 4 cm tættere 
sæde. Til dem som ønsker et 

mindre sæde, ofte dem som er 
under 170 cm..

Sæde med fast 
mellemrum og forvip. 

Justerbar sæde med 
forvip.



Salli Care

Salli Stainless

Salli Strong

Salli Classic

Salli Light

Basic Tilt Swing

Salli Slim

Basic Tilt Swing
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STOLE

Teknisk information

Sædebetræk 
Sædeplade 
Gaspatron 
Højdejustering 
Vinkeljustering 
Swing mekanismen 
Fodkryds 
Hjul 
Maksimal belastning 
Garanti

Se markeringer over og læder kvaliteter på side 12. Farveskemaer* findes på vores hjemmeside. 
3 mm stålplade, sort malet. ESD plade er ikke malet. Plade i Light og Slim modellerne er i krydsfinér. 
4 længder, farver metal el. sort. 
Højdekontrolleret med hånden som standard. Top & Bottom (fodhøjdekontrol) også muligt. 
Se side 18-19. 
Se side 18-19. 
Aluminium Salli fodkryds (Ø560 mm) i metal- eller sort lakeret – mulighed for valg af andre fodkryds 
Ø 65 mm, bløde standard hjul – mulighed for andre modeller. 
120 kg, Strong 150 kg, Light 100 kg, Slim 100 kg. 
Stole 10 år, gælder ikke for Light og Slim. Light, Slim, borde og tilbehør 2 år. Driver 1 år.

Salli stole fås med flere 
forskellige slags betræk 
svarende til de særlige 
behov ved forskellige 
opgaver. Til normal 
kontorbrug anbefaler vi det 
åndbare og slidstærke ægte 
læder og til laboratorier det 
desinficerbare kunstlæder. 
Til særlige industrielle 
behov har vi gnist- og 
fugtsikre sædedækkener. 
De antistatiske ESD-
materialer er bedst egnede 
til elektronikindustrien. 
 
Polstringsmaterial

 ● A1 eller A2 kvalitets 
okselæder

 ● Desinficerbart kunstlæder
 ● Antistatisk ESD stof
 ● Betræk eller 
ombetrækning med dit 
eget unikke materiale*

 ● Ombetrækning af sæde 
omfatter ny polstring 
og læderindtræk med 
A1 kvalitets læder, 
kunstlæder eller ESD.

 ● Normal polstring  
(200 g/m²)

 ● Ekstra polstring 
(300 g/m²)

Betræk

*Stof størrelse 70x80 cm. 
Kontroller egenskaber for stoffet 
i forvejen, så det ikke er for tykt 
eller for stift.

16 farver af læder 
8 farver i kunstlæder 
5 farver i ESD stof 

*

Bæredygtig og bedst 
til prisen. Produceret af 
overskydende sort læder 
med 3 syninger på hvert 
sæde.

Leveres i alle stolemodeller 
på side 12.

Alle metaldele er fremstillet 
af rustfrit stål. Perfekt 
til hygiejniske miljøer, 
let at rengøre. Ideel til 
bagerier, laboratorier og 
fødevareindustrien.

Særlig stærk konstruktion, 
maksimal belastning 150 
kg (normalt 120 kg).

Alternativ forslag til kvinder, 
men kun til midlertidig 
brug.

Salli Light har alle de gode 
kvaliteter fra det todelte 
sæde. Formstøbt enkelt 
sæde med en fordybning 
i midten. Sædebetræk kan 
vælges (i sort, grå eller rød)

Salli tilbyder ESD (elektrostatisk afladning) beskyttede alternativer til elektroni-
kindustrien og kontorarbejde. ESD stole kommer med en antistatisk polstring, 
en zinkgalvaniseret sæderamme og Ø 65 mm ESD hjul.

Har alle de gode kvaliteter 
fra det todelte sæde. 
Formstøbt enkelt sæde 
med en fordybning i 
midten. Salli Slim er til børn 
og kvinder, som ønsker et 
mindre sæde.



Design Rainbow

5
3

1
2

4

6

3

1
2

4

Allround

Stretching Support

Elbow Rest

ErgorestElbow Table

Foot
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TILBEHØR

Vælg din farvekombination til 
Salli SwingFit, Salli Swing, Salli 
MultiAdjuster eller Salli Twin. 
Sædet kan have op til seks 
forskellige farver.

Allround kan flyttes frit rundt 
på alle stolens sider og 
omkring sin egen akse. Kan 
anvendes til at støtte en eller 
begge arme.

Stretching Support er kun til 
midlertidig udstrækning, ikke 
som ryglæn. Sadlestole kræver 
ingen rygstøtte fordi rygsøjlens 
afbalancerede stilling 
understøtter overkroppen 
og musklerne kan holdes 
afslappet. 

Elbow Rest er ideel til 
præcisionsarbejde, eller 
opgaver, hvor du har brug 
for støtte til armene. Det kan 
rotere 180 grader.

Ergorest aftagelige 
armlæn fås med 
eller uden rygstøtte. 
Ideel til tandlæger og 
ultralydsrum, eller til 
genoptræning efter 
skulder skade.

Velegnet til arbejde med 
bærbare computere eller 
trådløse tastaturer. Kompakt 
og alsidig arbejdsplads 
til kontorer eller til brug i 
hjemmet.

Design din egen Salli

Fodstøtte til fodterapeuter. 
Foot kan anvendes til alle stole 
modeller.



Salli Expert

Foot Support Top & Bottom

Salli Driver

Salli Tools

Salli Foot Therapy
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TILBEHØR

Hullet i sædet gør det muligt 
at opretholde en god position 
selv under lange operationer. 
Leveres med Top & Bottom; 
højden kan også justeres ved 
hjælp af håndtaget. Armstøtter 
støtter dine albuer og 
strækstøtte giver dig mulighed 
for at strække dig i ny og næ.

Et ideelt tilbehør til høje 
arbejdsstationer til at understøtte 
fødderne. Anbefales kun til midlertidig 
brug. Ø 460 mm.

Top & Bottom tillader justering af 
højden med foden som bidrager til god 
hygiejne.

Ved rejser med bil, tog og fly. 
Opdelt sæde, ryglæn. Sæde 
og ryg er forbundet med 
velcro.

Sædebetræk

Beskytter sædet mod snavs og gnister, 
til industrimiljø. Læder, kunstlæder, sort 
100 % bomuld og blå gnistbeskyttet 
100 % polyester.

Sædet kan rengøres med 
Elmo-skum, alternativt brug 
Unisepta Foam Wipes til 
rengøring og desinficering af 
sædet.

Rengøringsmidler

Nyttige værktøjer til at fjerne 
gaspatronen fra fodkrydset 
og sædet uden at beskadige 
delene. Pakken består af to 
værktøjer i en lædertaske.

ANDRE 
PRODUKTER

Salli Foot Therapy er 
en transportable stol til 
fodterapeuter. Den er et godt 
ergonomisk arbejdsredskab 
udenfor klinikken. Den er nem 
at medbringe og indstille i den 
rigtige højde.



ErgoElbo ErgoRollErgoNipsu

Salli AutoSmartSalli Work Desk Salli School Desk
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BORD

Rengøring

Læder

Støvsug jævnligt. Ægte læder bevarer sin 
skønhed og renhed, hvis det ind imellem 
tørres af med en fugtig klud. Pletter bør straks 
renses med vand og en klud eller en serviet 
fugtet med en smule mildt rengøringsmiddel. 
Andre balsam- og rengøringsprodukter, der er 
beregnet specielt til læder, kan også bruges. 
Visse afsmittende tekstiler kan efterlade pletter 
på lyst farvet læder.

Kunstlæder og ESD i kunstlæder

Tør pletter af med mild sæbe og varmt vand. 
Lad det lufttørre. Hvis du bruger en opløsning 
der indeholder alkohol, test den under sædet 
først.

ESD stof

ESD stof rengøres bedst ved kemisk rens.

Polyuretan

Fjern pletter hurtigt og effektivt ved hjælp af 
milde alkaliske rengøringsmidler (max 5 % 
alkohol). Tør sædet med en fugtig klud og 
varm vand og tør evt. Undgå stærke alkaliske 
rengøringsmidler eller blegemidler, klorin, 
acetone, xylen eller stærk eddike o.l.

Kan fastgøres til ethvert bord. Reducerer 
spændinger i nakke og thorax/rygsøjlen. 
Sort eller hvid vinyl. Nem at holde ren. 
Bredde 67 cm, dybde 22,5 cm.

En støtte til albuer og håndled. 
Sort polyuretan.

Skulder-, hånd- og håndledsstøtten, 
passer alle Salli bord. Sort 
polyuretan.

 ● Bord og monitor højde stilles individuelt 
for flere bruger (linkes til login ID), både i 
stående og siddende

 ● Bordplade 160 cm x 90 cm x 2,5 cm
 ● Farver: gloss hvid, lysegrå og birk
 ● Udskæring giver støttet til overkroppen
 ● 1, 2 eller 3 justerbare monitorarme
 ● Trådløs indlæsningssystem til mobile 
enheder

 ● Sort stel, høyde 63–129 cm
 ● ErgoRoll inkluderet, ErgoNipsu også 
tilgængelig efter forespørsel

 ● Maksimal belastning 90 kg

 ● Lille og let at flytte rundt med til hjemmet eller 
på kontoret. (2 hjul)

 ● Bordplade 93 x 70 x 2,5 cm, 3D lamineret MDF
 ● Farver: hvid
 ● Udskæring giver støttet til overkroppen
 ● Rund kantprofil
 ● Grå eller sort stel
 ● Manuel gashøjdejustering, 71–110 cm
 ● ErgoRoll inkluderet, ErgoNipsu også 
tilgængelig efter forespørsel

 ● Maksimal belastning 25 kg

 ● Lille og let at flytte rundt med til hjemmet, 
skole eller på kontoret. (2 hjul)

 ● Bordplade 75 x 60 x 2,5 cm, 3D lamineret MDF
 ● Farver: hvid
 ● Udskæring giver støttet til overkroppen
 ● Rund kantprofil
 ● Grå eller sort stel
 ● Manuel gashøjdejustering, 71–110 cm
 ● Maksimal belastning 25 kg
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*7 farver: sort, rød, blå, grøn, 
orange, metallisk, mat metallisk

OVERSIGT PÅ UDSKIFTNING
AF RESERVEDELE

Hjul

Hårde standard

 ● Ø 65 mm
 ● Til bløde gulve, væg 

til væg tæpper

Bløde friktions

 ● Ø 65 mm
 ● Til hårde 

gulve

Bløde standard*

 ● Ø 65 mm
 ● Til hårde 

gulve

Store bløde

 ● Ø 75 mm
 ● Velegnet til alle gulve 

f.eks. fliser og tæpper

Bløde, låser uden 
belastning

 ● Ø 65 mm
 ● Bremser når der 

ikke er belastning 
på stolen

Bløde, mekanisk 
låsbare

 ● Ø 65 mm
 ● Brugeren kan låse 

hjulene ved behov eller 
lade dem rulle frit

Bløde antistatisk 
(ESD)

 ● Ø 65 mm

Glidere

 ● Til stole, som ikke 
flyttes under brug 
og til stole med 
Foot Support

 ● Sort

Gaspatron

Fodkryds

 ● Ø 580 mm
 ● Sort
 ● Vægt: 1,34 kg

Plast fodkryds

Stor aluminium fodkryds

 ● Ø 600 mm, aluminium
 ● Metallisk eller sort
 ● Vægt: 1,80 kg

Aluminium fodkryds

 ● Ø 540 mm, aluminium
 ● Metallisk eller sort
 ● Vægt: 1,18 kg

Swing SwingFit Small 
SwingFit MultiAdjuster Small 

MultiAdjuster Twin

Kort 425-540 430-545 430-545 445-560 445-560 440-555

Medium 515-690 515-695 515-695 530-705 530-705 530-705

Lang 585-825 585-825 585-825 600-840 600-840 600-840

Stolehøjde (mm, min-maks)

Brugerhøjde (cm)

Kort Medium Lang

Ekstra stor fodkryds

 ● Ø 700 mm, aluminium
 ● Metallisk med fodstøtte
 ● For Elbow Table
 ● Vægt: 2,2 kg

Inline

 ● Ø 75 mm
 ● Gummi overflade 

til alle gulve, f.eks. 
beton, og til frisører

OBS! Vær opmærksom på, ved bestilling af industri og inliner 
hjul, bliver stolen 35 mm højere end i skema med stolehøjder.

Salli Base

 ● Standard
 ● Ø 560 mm, aluminium
 ● Metallisk
 ● Vægt: 1,89 kg

Antimikrobielle

 ● Ø 65 mm

Lille aluminium fodkryds

 ● Ø 500 mm, aluminium
 ● Metallisk
 ● Vægt: 1,2 kg

Industrihjul

 ● Ø 75 mm
 ● Gummi overflade 

til alle gulve, f.eks. 
beton, og til frisører

Lang fra 165 cm (standard). Medium er under 170 cm.

Sort Salli Base

 ● Ø 560 mm, aluminium
 ● Sort
 ● Vægt: 1,89 kg

 ● Ø 480 mm
 ● Sort
 ● Vægt: 1,04 kg

Lille plast fodkryds



Salli Twin Salli MultiAdjuster
Salli CareSalli SwingFitSalli Swing

and Small SwingFit and Small MultiAdjuster
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Swing mekanismen X X – – X – – – X / – X / – – –

Vinkeljustering – –  – X –
højde og hældning 

med et greb
X X X / – X / – – X 

Breddejustering – X – X – / X – – – – – – X / MultiAdjuster

Sæde Swing SwingFit Twin MultiAdjuster

Swing, SwingFit, 
Small SwingFit, Twin, 

MultiAdjuster, 
Small MultiAdjuster

Twin Twin Classic
Light (Basic, Tilt, 

Swing)
Slim (Basic, Tilt, Swing) Light Basic Twin, MultiAdjuster

Betræk 
A1, A2 læder/kunstlæder, 
medmindre andet er angivet

sort læder, 
overskydende 

materiale (A1, A2)

kunstlæder, læder 
på forespørgsel

polyuretan polyuretan polyuretan

Gaspatron 
S, M, L
Metal/sort – med mindre 
andet er specificeret

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
sort L

Standard
metalfarvet M

Standard
metalfarvet M

Standard
L

Standard
sort M

Standard
sort M

Standard
sort M

Standard
metalfarvet L

Fodkryds 
Salli fodkryds Ø 560 mm, 
metal- eller sort lakeret alu-
minium, medmindre andet er 
oplyst

Ø 580 mm  
sort plast

Ø 600 mm
Ø 540 mm  

industri fodkryds
Ø 580 mm  
sort plast

Ø 480 mm  
sort plast

Ø 580 mm  
sort plast

Ø 540 mm metal-
farvet aluminium

Hjul 
Ø 65 mm bløde, med mindre 
andet er angivet

Ø 80 mm

Vægt (kg) 10 11 / 10 11 12 / 11,5 9,7 13 11,5 11,5
Basic 6, Tilt 7,5,  

Swing 6,2
Basic 5,4, Tilt 6,6,  

Swing 5,7
11,5

Twin 16,3
MultiAdjuster 17,3

Allround
X (Ø 600 mm fod-

kryds)
X (Ø 600 mm fodkryds) X X

X (Ø 600 mm fodkryds) 
hvis Swing eller SwingFit X X X

Elbow Rest X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Ergorest X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Stretching Support
Ø 600 mm fodkryds

X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X X (Light Tilt) X (Slim Tilt) som standard

Top & Bottom
Speciel gaspatron i alumi-
nium and Ø 540 mm metal 
aluminium fodkrys

X X X X X X X X som standard

Foot Support X X X X X X X X X

Elbow Table
Ø 700 mm fodkryds

X (uden vinkeljustering)

Foot X X X X X X X X som standard

STOLE



Salli LightSalli StainlessSalli Strong Salli Classic Salli ExpertSalli Foot TherapySalli Slim
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Swing mekanismen X X – – X – – – X / – X / – – –

Vinkeljustering – –  – X –
højde og hældning 

med et greb
X X X / – X / – – X 

Breddejustering – X – X – / X – – – – – – X / MultiAdjuster

Sæde Swing SwingFit Twin MultiAdjuster

Swing, SwingFit, 
Small SwingFit, Twin, 

MultiAdjuster, 
Small MultiAdjuster

Twin Twin Classic
Light (Basic, Tilt, 

Swing)
Slim (Basic, Tilt, Swing) Light Basic Twin, MultiAdjuster

Betræk 
A1, A2 læder/kunstlæder, 
medmindre andet er angivet

sort læder, 
overskydende 

materiale (A1, A2)

kunstlæder, læder 
på forespørgsel

polyuretan polyuretan polyuretan

Gaspatron 
S, M, L
Metal/sort – med mindre 
andet er specificeret

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
sort L

Standard
metalfarvet M

Standard
metalfarvet M

Standard
L

Standard
sort M

Standard
sort M

Standard
sort M

Standard
metalfarvet L

Fodkryds 
Salli fodkryds Ø 560 mm, 
metal- eller sort lakeret alu-
minium, medmindre andet er 
oplyst

Ø 580 mm  
sort plast

Ø 600 mm
Ø 540 mm  

industri fodkryds
Ø 580 mm  
sort plast

Ø 480 mm  
sort plast

Ø 580 mm  
sort plast

Ø 540 mm metal-
farvet aluminium

Hjul 
Ø 65 mm bløde, med mindre 
andet er angivet

Ø 80 mm

Vægt (kg) 10 11 / 10 11 12 / 11,5 9,7 13 11,5 11,5
Basic 6, Tilt 7,5,  

Swing 6,2
Basic 5,4, Tilt 6,6,  

Swing 5,7
11,5

Twin 16,3
MultiAdjuster 17,3

Allround
X (Ø 600 mm fod-

kryds)
X (Ø 600 mm fodkryds) X X

X (Ø 600 mm fodkryds) 
hvis Swing eller SwingFit X X X

Elbow Rest X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Ergorest X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X

Stretching Support
Ø 600 mm fodkryds

X X
X (Twin, 

Small MultiAdjuster, 
MultiAdjuster)

X X (Light Tilt) X (Slim Tilt) som standard

Top & Bottom
Speciel gaspatron i alumi-
nium and Ø 540 mm metal 
aluminium fodkrys

X X X X X X X X som standard

Foot Support X X X X X X X X X

Elbow Table
Ø 700 mm fodkryds

X (uden vinkeljustering)

Foot X X X X X X X X som standard

STOLE

 Salli Expert har aftagelige armstøtter og strækstøtte (vægt 5 kg).

!

!
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SALLI SYSTEMS
Sahalantie 41, 77700 Rautalampi
Finland

Salli® Sadelstole er fremstillet på 
Salli Systems’ egen fabrik i den 
maleriske landsby Rautalampi 
som ligger i det centrale Finland. 
Hver eneste højkvalitets sæde er 
håndlavet. Virksomheden har et 
strengt kvalitetskontrol system, og 
hver fremstillingsfase har specifikke 
kriterier, der skal opnås.


