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SALLI SIN HISTORIE

Begynnelsen
Salli® Sadelstol begynte som 
min favoritthobby: hesteridning.  
Jeg har ridd siden 1974 og 
har aktivt drevet gårds- og 
skogsarbeid fra hesteryggen. 
Hobbyen min har ført til en 
rekke konkurranser innen 
hesteridning- og trekking 
arrangement.

Selv om jeg hadde et aktivt 
liv, var jeg mye plaget med 
ryggplager, spesielt ifm 
kontorarbeid. Jeg fortalte min 
terapeut, Mr. Seppo Mahlamäki 
- en rehabiliterings-spesialist 
– om hvordan det var mer 
ubehagelig å sitte på kontoret 
enn på hesteryggen.

Mr Mahlamäki fortalte meg 
at en ridestilling ville være et 
bedre alternativ for meg enn 
en tradisjonell arbeidsstol. Han 
mente også at en sadelstol 
kunne være en spennende 
forretningside, da det på 
denne tiden ikke fantes mange 
sadelstoler på markedet. Det 
ble begynnelsen på utviklingen 
av en ergonomisk kontorstol.

Første todelte sadelstol i 
verden
Først prøvde jeg å plassere 
en sadel på en tradisjonell 
stol, men sadelen var ikke 
komfortabel nok for statisk 
sitting. En intens utvikling av et 
bedre sete begynte i samarbeid 
med gårdens metallarbeidere 
og lokale stoppingeksperter. 
Den første sadelstolen ble 
introdusert på Geneva Invention 
Expo i 1990.

Utviklingen av det todelte 
setet begynte i 2001. Målet 
var å utvikle en anatomisk og 
ergonomisk stol for begge 
kjønn. Det var umulig for meg å 
ha bekkenet i en god stilling på 
en udelt sadelstol siden dette 
var ubehagelig(og tydeligvis 
usunt også) i genital området. 
Utviklingen resulterte i en todelt 
stol som har blitt raffinert videre 
i de senere år. 

Fornyer sittekulturen 
Salli Systems begynte å få 
tilbakemelding, så tidlig som 
1990-tallet, av brukere som følte 
Salli stolen hadde rehabilitert 
ryggene deres. I tillegg, 
syntes Sallis andre helse og 
effektivitets fordeler å overgå 
konvensjonelle stoler. Motivert 
av denne informasjonen 
bestemte selskapet seg for å 
sette som sitt hovedmål å endre 
nåværende sittekultur.

Salli Systems har allerede 
bekreftet at tradisjonell 
sitting har en direkte 
sammenheng med nedre 
rygg- og skulderproblem, 
dårlig holdning, sittetrøtthet, 
sirkulasjonsproblem i beina, 
leddproblem i hofte og knær, 
nedsatt blærefunksjon, nedsatt 
lungefunksjon, hodepine og 
dårlig sirkulasjon i bekken og 
genital området. Det har blitt 
vist at Salli konseptet gjør at 
mennesker omtrent blir kvitt 
alle de ovennevnte plagene. 
Salli forbedrer sittemiljøet 
merkbart og på denne måten 
også effektiviteten.

Veli-Jussi Jalkanen
Oppfinner, Styreleder
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Den naturlige posisjonen til kroppen 
uten stimuli fra utsiden.

Leddene er i hvilestilling – dette er 
samme stilling som du får på en Salli 
Sadelstol.
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Når man sitter på en tradisjonell måte, 
med 90 grader i hofte og knær, blir 
balanse og holdningen dårlig. Dette 
påvirker mange områder i overkroppen og 
reduserer sirkulasjonen.

Den dårlig holdningen som tradisjonelle 
stoler forårsaker, strekker og stresser 
ryggmusklene og gjør dem såre. 
Fasettleddene i 
ryggen er åpen, noe 
som øker trykket på 
mellomvirvelskiven 
med 30%. En ryggstøtte 
hjelper ikke, fordi 90 
graders hoftevinkel gjør 
at man ikke klarer å få 
bekken i balanse.

Vekten av overkroppen 
er også på baksiden 
av lårene, rumpa 
og genital området, 
noe som forverrer 
sirkulasjonen i de 
områdene og gir 
hevelse i beina.

Tradisjonell sittemåte

Sirkulasjon er uforstyrret 
når vi sitte på en todelt 
sadelstol. Beina(sittebeina, 
føttene og albue) bærer 
vekten, så det er ingen 
press på bløtvev.

Holdningen er nesten 
uforstyrret, fordi beina er 
spredd i en 45 graders 
vinkel, noe som gjør at 
bekkenet tiltes fremover. 
Når bekken er tiltet 
fremover er ryggen i sin 
nøytrale posisjon. Det 
føles naturlig og lett å sitte 
når man balanserer på 
samme måte som man 
står. Ingen muskeltensjon 
eller utvendig trykk 
forstyrrer sirkulasjonen.

Dypere pust og forbedret 
sirkulasjon gjør at kroppen 
får nok oksygen og 
næringsstoffer.

Rideliknende sittemåte

Tradisjonelle seter har en negativ effekt på helsen og 
produktiviteten. Kroppene våre er ikke designet for å sitte, men 
vi sitter 12–15 timer hver dag uten å være klar over det.

Det er viktig for kroppen vår at den får nok oksygen og 
næringsstoffer, samt fjerne avfallsstoffer; begge disse 
funksjonene er mulige via vår sirkulasjon.

Å sitte i en dårlig stilling påvirker hele kroppen: Den 
krummede posisjonen gjør musklene såre og stramme. 
Mellomvirvelskivene i nedre rygg får et skjevt trykk, noe som 
sakte degenerer dem.

Pusten er grunn og hjernen får ikke nok oksygen for å holde 
oss skarpe. Hodet begynner å verke. Dårlig sirkulasjon og 
lymfesirkulasjon gjør at man hovner i beina og øker risikoen for 
åreknuter. Blærefunksjon blir nedsatt og genital området blir 
presset på.

Muskel og skjellet plager gjør vondt og de 
er kostbare

HVORFOR SALLI 
KONSEPTET VIRKER

Eksperter innen ergonomi 
anbefaler aktiv sitting for 

å aktivere kjernemuskler og for 
å holde kroppen i balanse. Bev-
egelse og bruken av muskler 
øker sirkulasjonen. 
Swing mekanismen i Salli 
Swing og Salli SwingFit* gjør 
at stolen enkelt kan beveges 
i alle retninger. Statisk sit-
ting blir dermed unngått. Dine 
kjernemuskler(mage, dype 
ryggmuskler og bekkenbunns-
muskler) blir aktivert og blir 
sterkere.

*Finn ut mer om produktene på side 12.
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Når du begynner å sitte på en 
ny måte kan du føle ubehag, på 
samme måte som når du begyn-
ner i en ny sport. Muskler i nedre 
rygg kan bli såre, fordi du beg-
ynner å bruke dem. Innersiden 
av lårene kan føles såre fordi 
musklene ikke er vant med å bli 
strukket. Sittebeina kan også 
føles såre, hvis ikke du er vant 
med å sitte på sittebeina.
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Trykket som tradisjonelle stoler 
gir forstyrrer bekken, halebein, 
bekkenbunn og genital 
område. Det er også forbundet 
med økt problem med indre 
organ, intern bekkenhelse og 
ereksjonsproblematikk.

På en tradisjonell stol pleier menn 
å lene seg bakover for å unngå 
trykk på genitalområdet. Dette 
betyr at ryggen ikke er rak, noe 
som resulterer i ryggproblem.

På en udelt sadelstol vil 
trykket være enda større. Vi vil 
automatisk prøve å unngå dette 
ved å presse bekkenet bakover og 
krumme ryggen som et resultat. 
Hvis man allerede har ryggvondt 
og det er for smertefullt å 
krumme, er resultatet et 
numment genitalområde som en 
følge av trykket.

Når man sitter på en todelt 
sadelstol er trykket på sittebeina. 
Som et resultat er det mindre 
trykk på bløtvev og det er 
grunnen til at vi sitter mer 
komfortabelt i en balansert 
stilling. Sirkulasjonen forblir også 
uforstyrret.

Vi anbefaler løse bukser og løfte 
buksen før man setter seg for at 
stoffet ikke skal stramme under 
bekkenet. På denne måten vil du 
få mer utbytte av stolen.

Sittetrykk i bekkenet

Forbedret tilstedeværelse  
Avslappede skuldre 

Holdningen forbedres 
Dypere pust 

Lettere med avføring 
Forenkler bruk av mus 

Sunn rygg 
Økt sirkulasjon i 
setemuskulatur 

Bedre underlivshelse 
Skånsom for leddene 

Forbedret sirkulasjon i beina 

Hodepine 
Skulderspenning 

Dårlig holdning 
Dårlig pust 

Treg forbrenning 
Musehånd-syndrom 

Smerter i korsryggen 
Oppbygging av cellulitter 

Helseproblemer med underlivet 
Leddlidelser 

Åreknuter

Salli arbeidsstasjonTradisjonell arbeidsstasjon

HVORFOR SALLI 
KONSEPTET VIRKER

Forbedret blod- og lymfesirkulasjonDårlig blod- og lymfesirkulasjon
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DENTAL

Tannleger pensjonerer seg 
ofte tidlig pga problem i 
skulder, nakke og nedre 
rygg. Nesten alle som ar-
beider innen dental får en 
eller annen sitteplage som 
f.eks. nedsatt sirkulasjon i 
beina, mangel på oksygen, 
problem i hofte, knær og 
skulderledd og genitale 
problem.
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I dental arbeid utgjør sittestillingen den største 
helse risikoen, fordi under lengre inngrep 
er sittestillingen unaturlig og innebærer 
mye repetisjonsarbeid. Å sitte i en dårlig 
stilling belaster ryggsøylen det dobbelte 
sammenlignet med stående. 

På en todelt sadelstol er ryggsøylen i samme 

stilling som i stående, og den nedre lordosen 
kan opprettholdes. Mellomrommet i setet 
gjør det mulig å sitte rakt selv om du lener 
deg frem. Å bevege seg og strekke etter ting 
er enkelt og raskt på Salli. Lille og praktiske 
Salli gjør det mulig for tannlege og assistent å 
arbeide nærme pasient.

Nye nivåer av ergonomi
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HELSE SKJØNNHET & TERAPI

En ergonomisk og helsefremmende 
sittestilling oppnår man best med en 
anatomisk designet, todelt sadelstol. Når 
man sitter på en Salli skapes en naturlig 
lordose i nedre rygg, noe som forebygger 
skadelig trykk på mellomvirvelskivene. 
Mellomrommet i setet gjør det mulig 
å opprettholde en god holdning 
under lengre inngrep, fordi det ikke er 
ukomfortabelt trykk i genital området – og 
dermed ingen grunn til å krumme ryggen.

Når man sitter på en sadelstol kan 
kroppen arbeide omtrent like fritt som i 
stående. Å forflytte seg rundt pasienten 
og strekke seg etter ting er enkelt. Det 
er heller ikke nødvendig med en egen 
arbeidsstol foran bordet, fordi det er så 
enkelt å flytte seg på en Salli.

Ikke mer rygg smerte

Arbeidet til skjønnhets- og kroppspleiere 
gir spesielle ergonomi utfordringer fordi 
man trenger å lene seg over lengre 
perioder over kunden. På en Salli Sadelstol 
kan dette arbeidet gjøres sittende og 
ryggen kan holdes rak.

På grunn av det todelte setet, er det ingen 
grunn til å krumme ryggen. Det er ikke 
ukomfortabelt trykk i genital området. 
Salli Sadelstol har seter man kan vinkle i 
spesielle posisjoner eller som tilpasser seg 
dine bevegelser; spesielt sistnevnte skaper 
bevegelse i hverdagen og holder blod- og 
lymfesirkulasjonen i gang.

En rekke ulike tilbehør er tilgjengelig, som  
f.eks. solide hjul som er enkle og rengjør 
for frisører.

Ta vare på deg selv også 

“

“

Issegmentet helse og omsorg, starter og slutter alt med en ergonomisk og 
effektiv arbeidsstilling. Salli Sadelstol tilbyr et bredt utvalg av produkter til 
doktorer, sykepleiere, tannleger, optikere og fysioterapeuter som forebygger 
plager som er forårsaket av dårlige arbeidsstillinger. Salli Sadelstol øker din 
effektivitet og er ideel for små rom og utmerket for presisjonsarbeid. 
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KONTOR

Det betyr noe hvordan du sitter! Når du må sitte, er det optimalt å velge en 
todelt sadelstol som følger dine bevegelser og som holder deg aktiv. Selv om 
du sitter i en god stilling, er det alltid bra å ta pauser og være så mye i bevegelse 
som mulig i løpet av hverdagen. Rull og strekk på stolen, spassèr og snakk på 
telefonen, gjør øvelser på stolen – kroppen vil takke deg.

“

“
UTDANNING

Sitting og en dårlig holdning forstyrrer 
sirkulasjonen og gjør at hjernen ikke 
får nok oksygen. Dette gjør oss trøtte: 
arbeidsmiljøet blir ineffektivt og vi gjør 
mer feil. Ryggsmerter er også et universelt 
problem.

Å sitte i en krummet stilling skader 
mellomvirvelskivene i korsryggen over tid, 
kalt artritt. Hver gang vi sitter vil i tillegg 
trykk fra tøy trykke på lår, lysk og genital 
område, noe som skader det sensitive 
lymfe- og sirkulasjonssystemet.

For å kunne sitte i en rak stilling trenger 
du et høydejusterbart bord, fordi du sitter 
på en utradisjonell stol. Salli Systems 
forhandler også arbeidsbord, se side 16. 
Å stå hele dagen er for belastende på 

Trygt å sitte på for begge kjønn

Å bøye seg belaster ryggen til læreren 
mye. Når man bruker en Salli Sadelstol 
er det enkelt å arbeide med en elev; 
du trenger ikke lengre bøye deg. Det 
er enkelt å rulle stolen til eleven og se 
nedover mens du opprettholder en 
komfortabel holdning. Du sitter høyere 
på en sadelstol enn på en tradisjonell stol, 
noe som passer bra når man står foran 
klassen.

For elever og studenter vil en justerbar 
pult forbedre ergonomien betraktelig. 
Ergonomi spiller en viktig rolle i 
reduksjonen i smerter og plager, 
forbedring av holdning og vedlikehold av 
ryggen. Uro blir redusert fordi stillingen er 
naturlig og komfortabel. God holdning på 
skolen betyr sunne rygger i fremtiden.

Sunne valg helt fra begynnelsen
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HJEM INDUSTRI

Å sitte riktig er veldig viktig, også hjemme, 
da et aktivt liv ikke kompenserer for 
bakdelene med dårlig sittestilling. Å sitte 
i en dårlig stilling påvirker hele kroppen; 
nakke og skuldre blir stive og såre, dårlig 
blod- og lymfesirkulasjon forårsaker 
hevelse og blærefunksjonen blir tregere.

Du kan holde din kropp aktiv og bringe 
bevegelse inn i din dag ved å bruke Sallis 
produkter, som er effektive og funksjonelle 
i hjemmet. Mange aktiviteter som gjør 
stående, som stryking og matlaging, kan 
gjøres sittende på en Salli. Dette trygger 
og forenkler spesielt hverdagen for 
eldre. Forbedre din sittestilling og la hele 
familien få utbytte av å sitte riktig.

Bring bevegelse og aktivitet inn i 
livet

Salli produkter er godt tilpasset 
utfordrende arbeidsmiljø. Stolene er laget 
av stål, med antistatisk trekk eller med 
polyuretan sete tilgjengelig. Ulike hjul gjør 
det mulig å bruke stolen på ujevne flater, 
som f.eks. betonggulv. Salli produkter tåler 
aktivt bruk.

På en Salli Sadelstol er det enkelt å 
forflytte seg, mens den 135 graders 
vinkelen i hofte og knær garanterer en 
god sirkulasjon. Mellomrommet i stolen 
gjør at man kan opprettholde en god 
holdning hele dagen. Det er heller ingen 
ukomfortabelt trykk på underlivet.

Når du sitter på Salli trenger du ikke 
tenke på arbeidsstillingen og kan heller 
konsentrere deg om arbeidet – arbeid blir 
effektivt.

Også for spesielle miljø
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STOLER

A1 kvalitet

Tøff, slitesterk og enkel å 
rengjøre. Glattet og rette 
ut – kun spor av skinnet 
opprinnelig naturlige 
struktur er synlig.

Skinn kvalitet

Swing mekanisme

Fiksert bredde

Breddejustering

Tiltjustering

Det ergonomisk utformede todelte salsetet gir deg en naturlig, tilnærmet stående, aktiv og 
balansert sittestillig. Vinkelen og utformingen av setet justerer bekkenet nøytralt fremover 
og holder ryggraden og overkroppen naturlig rett uten muskelinnsats.

Hvorfor breddejustering? Hvorfor fast gap?

Hvorfor 
svinge?

Hvorfor 
justere 
helningen?

Stolen er justerbar i henhold til 
dine egne preferanser.

Styrker dine dype 
kjernemuskler, 
øker stoffskiftet, 
og hjelper deg å 
holde deg frisk.

Enkel å bruke som gjør 
det mer praktisk når det 
er mange brukere. Et 
rimeligere valg.

Juster stolen 
litt fremover for 
å få bekkenet 
i sin nøytrale 
posisjon som 
holder ryggen 
din i en naturlig, 
sunn stilling. 
Juster stolen 
litt bakover 
for å unngå 
overdreven svai 
i ryggen som 
er vanlig blant 
personer med 
hypermobile 
ledd.

Aktivt sete med 
breddejustering.

SwingFit med 6 cm 
smalere sete. Spesielt likt av 

folk kortere enn 170 cm. 

Aktiv sete med 
fast gap.

Sete med justerbar 
bredde og vinkel.

MultiAdjuster med 6 cm 
smalere sete. Spesielt likte 

folk kortere enn 170 cm.

Sete med fast 
gap og vinkel. 

Ergonomisk utformet todelte salstoler
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Skinn kvalitet

STOLER

Tekniske spesifikasjoner for Salli stolene

Trekk 
Seteplate 
Gassfjær 
Høyde justering 
Tiltjustering 
Swing mekanisme 
Fotkryss 
Hjul 
Maksimal belastning 
Garanti

Se valg over og skinnkvaliteter på side 12. Fargevalg* finnes på vår nettside. 
3 mm stål plate, malt sort. ESD plate er umalt. Platen til Light og Slim modeller er av kryssfiner. 
4 høyder, fargevalg metallisk og sort. 
Høydekontroll for hånd er standard; Top & Bottom (fothøydekontroll) er tilgjengelig. 
Se sider 18-19. 
Se sider 18-19. 
Aluminium Salli fotkryss (Ø 560 mm) metallisk eller sort – andre modeller er tilgjengelig. 
Ø 65 mm, myke standard hjul – andre modeller er tilgjengelig. 
120 kg, Strong 150 kg, Light 100 kg, Slim 100 kg. 
Stoler (bortsett fra Light og Slim) 10 år. Light, Slim, bord og tilbehør 2 år. Driver 1 år.

Salli stoler er 
tilgjengelig i en 
rekke trekk tilpasset 
bruken. For normalt 
kontorarbeid anbefales 
pustende og slitesterkt 
ekte skinn, mens på 
laboratorier anbefales 
kunstskinn som enkelt 
kan desinfiseres. For 
industrimiljø, tilbyr 
vi et gnistbeskyttet 
trekk. ESD stolene 
er best tilpasset 
elektronikk industrien, 
men kan også brukes 
i kontormiljø hvor 
statisk elektrisitet er en 
utfordring. 
 
Polstringsmaterial

 ● Desinfiserbart 
kunstskinn

 ● Antistatisk ESD trekk
 ● Trekk eller 
omtrekking i stoff av 
ditt valg*

 ● Sete omtrekking 
inkludere ny 
polstring og A1 skinn, 
kunstskinn eller ESD

 ● Normal polstring  
(200 g/m²)

 ● Ekstra myk polstring 
(300 g/m²)

Trekk

*Stoffstørrelse 70x80 cm. Sjekk 
stoffets egenskaper på forhånd, slik at 
det ikke er for tykt eller for stivt.

20 farger av skinn 
7 farger i kunstskinn 
4 farger i ull 
1 sort ESD trekk

Bærekraftig og det 
rimeligste alternativet 
som er laget av lær 
rester. Tre 
sømmer på hver side.

Tilgjengelig på alle 
modeller vist på side 12

Spesielt sterk design, 
maksimum 150 kg 
belastning. Høyde 
og tiltjustering fra 
samme spake. 

Sallis 30 år feiringsmodell 
Salli Premium er en SwingFit 
med et nytt design i setet. 
Velg elegant svart eller ha 
baksiden av setet i stilig 
bronse. Du kan også tilpasse 
stolen ved å ha et navn, et 
firmanavn eller en logo på 
baksiden av stolen.

Salli Light har alle de 
gode egenskapene, på 
lik linje med et todelt 
sadelsete. Helt sete i sort 
polyuretan med et spor i 
midten. Setetrekk i stoff er 
tilgjengelig (sort, grå eller 
rød).

Salli tilbyr ESD beskyttede alternativ for elektronikkbransjen og kontorarbeid. ESD 
stoler kommer med antistatisk trekk, en sinkbehandlet seteplate og Ø 65 mm ESD 
hjul.

Har alle de gode 
egenskapene, på lik 
linje med et todelt 
sadelsete. Helt sete i 
sort polyuretan med 
et spor i midten. Salli 
Slim er for barn, og for 
kvinner som ønsker et 
mindre sete.



Design Rainbow

3

1
2

4

2
1

23
45

6

Allround

Elbow Rest 3D 

Elbow Rest

Ergorest

Elbow Table
Salli Expert
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TILBEHØR

Velg din fargekombinasjon for 
Salli SwingFit, Salli Swing, Salli 
MultiAdjuster eller Salli Twin. 
Setet kan ha opptil seks ulike 
farger.

Allround beveger seg 
enkelt på alle sidene av 
stolen og også rundt sin 
egen akse. Kan brukes for å 
støtte den ene eller begge 
armene.

Spesielt designet for kirurg-
er. Den beveger seg flytende 
fra side til side og frem og 
tilbake. Egnet for arbeid 
med bevegelige underarm-
er, i svært presise bevegelser 
av håndledd eller fingre. 

Komfortabel og jevn støtte 
til underarmene på sidene 
og foran. Dette gjør at man 
slapper av i skuldrene, ved 
at støtten bærer vekten 
av armene. Bra for ethvert 
presist arbeid. Enkel høyde- 
og avstandsjustering (15 cm, 
5 cm).

Bevegelige underarmsstøtter 
på sidene. Passer til mange 
typer arbeid der armene må 
bevege seg med svært lav 
motstand på overflatenivå. 
Den komfortable støtten er 
20 cm lang. Den beveger seg 
28 cm frem og tilbake og 28 
cm sidelengs. 

En kompakt og dynamisk 
arbeidsstasjon for kontoret 
eller hjemmet. Kommer 
med albueputer.

Design din egen Salli

Flate, faste og myke 
støtteputer kan låses 18 cm 
bak eller foran og 10 cm 
sidelengs. Kan brukes av 
tannleger, i operasjoner, 
laboratorier, etc. Enkel tilgang 
til pasienten. Ryggstøtten har 
en høydejustering på totalt 
10 cm.



Stretching Support

Foot SupportTop & Bottom

Salli Driver Salli Tools
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Stretching Support er 
ment for midlertidig 
strekking. Et ryggstø er 
ikke nødvendig, da en 
balansert sittestilling gjør 
at ryggsøylen selv opprett-
holder en rak holdning 
mens musklene er avs-
lappede.

TILBEHØR & ANDRE PRODUKT

Nyttig verktøy for å demonter 
gassfjær fra sete og fotkryss, 
uten å skade noe. To verktøy i 
skinnpose.

Setet kan vaskes med 
Elmo våtserviette eller 
skum. 

Et perfekt tilbehør for høye ar-
beidsstasjoner for å støtte føttene. 
Anbefales kun for midlertidig 
bruk. 
Ø 460 mm.

Gjør det mulig å kon-
trollere høyden uten å ta 
på håndspaken. Høyde-
justering kan fortsatt 
gjøres med hånden. Nyt-
tig i hygieniske miljø.

For reise med bil, 
tog og fly. Delt sete 
og ryggstøtte. Festet 
med borelås.

Setetrekk

Beskytter mot skitt og 
gnist og anbefalt for in-
dustrimiljø. Skinn, kunst-
skinn, sort 100 % bomull 
og blå gnistbeskyttet 100 
% polyester.

Rengjøring

Skinn

Vakumvask regelmessig. Skinn forblir 
rent og vakrere lengre hvis man regelm-
essig vasker med en fuktig klut. Vask flek-
ker umiddelbart. Bruk en fuktig klut eller 
papir med vann og mild såpe. Spesielle 
skinn rensemiddel kan også brukes. 
Noen fargede tekstiler kan farge av.

Kunstskinn og ESD-kunstskinn

Vask flekker med mild såpe og vann. La 
det lufttørke. Brukes alkoholbasert væske, 
test den først på undersiden.

Ull 

Støvsug regelmessig. Tørk av med en fuk-
tig klut med såpe og vann, eller bruk mø-
beltrekk sjampo. For dypere rengjøring 
bruk damp eller profesjonell rens.

Polyuretan

Vask flekker raskt med et passende 
vaskemiddel (max 5 % alk.). Tørk av 
overflaten med en fuktig klut med lunket 
vann og tørk tørr hvis nødvendig. Bruk 
ikke sterk alkohol eller blekemiddel som 
f.eks. klorin, aceton, xylene eller sterk ed-
dik.

Vaskeprodukt



ErgoElbo

ErgoRoll

ErgoNipsu

Salli E-desk

Salli AutoSmartSalli OptiDesk

Salli Work DeskSalli Small Desk
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BORD

Passer alle bord og reduserer 
belastning på skuldre, nakke 
og øvre rygg. Trukket med 
sort eller hvitt kunstskinn. 
Bredde 67 cm, dybde 22,5 cm.

Støtter albue og håndledd. 
Sort polyuretan.

Støtte albue, håndledd og 
musehånd, passer alle Salli 
bord (venstre eller høyre 
hånd). Sort polyuretan.

 ● Bordplate 92 x 70 x 1,6 cm, 
kryssfinér

 ● Rund kantprofil
 ● Farge hvite eller sort
 ● Buen gir støtte til overkroppen
 ● Hvit ramme/understell 93 x 62 cm
 ● Elektrisk høydejustering 70 - 119 
cm

 ● 3 memory possisjoner
 ● Kommer med ErgoRol

 ● Bord og monitor høyde stilles individuelt 
 ● for flere brukere (linkes til login ID), både i 
stående og sittende.

 ● Bordplate 160 cm x 90 cm x 2,5 cm
 ● Farger: Glossy hvit, lys grå og bjørk
 ● Buet front avlaster overkroppen
 ● 1, 2 eller 3 justerbare monitorarmer
 ● Trådløs ladingssystem for mobile enheter
 ● Sort ramme, høyde 63–129 cm
 ● Kommer med ErgoRoll
 ● Maksimal belastning 90 kg

 ● Bordplate 120 x 70 x 1,6 cm, kryssfiner
 ● Rund kantprofil
 ● Farger hvit og sort
 ● Elektrisk høydejustering 70–119 cm
 ● Minnefunksjon for fire høyder
 ● Integrert trådløs lader for dine mobile enheter 
også tilgjengelig

 ● Maksimal belastning 40 kg
 ● Buet front gir god støtte for armer og skuldre
 ● Kommer med ErgoRoll

 ● Rund kant profil
 ● Farge hvit eller sort
 ● Buen gir støtte til overkroppen
 ● Bordplate 93 x 70 x 1,6 cm, kryssfinér
 ● Hvit eller sort ramme/understell, 74-118 
cm

 ● Høydejusterbar med gassfjær
 ● Enkel å flytte (to hjul)
 ● Kommer med ErgoRoll

 ● Rund kant profil
 ● Farge hvit eller sort
 ● Buen gir støtte til overkroppen
 ● Hvit eller sort ramme/understell, 
74-118 cm

 ● Bordplate 75x60x1,6 cm, kryssfinér
 ● Høydejusterbar med gassfjær
 ● Enkel å flytte (to hjul)
 ● Kommer med ErgoRoll
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*7 farger: sort, rød, 
blå, grønn, oransje, 
metallfarget, matt 
metallfarget

DELER TIL UTSKIFTNING

Hjul

Harde standard

 ● Ø 65 mm
 ● For myke gulv, 

vegg-til-vegg teppe

Myke friksjon

 ● Ø 65 mm
 ● For harde gulv

 ● Ø 65 mm
 ● For harde 
gulv

Store myke

 ● Ø 75 mm
 ● For ujevne gulv og 

tykke tepper

Myke, låste uten 
belastning

 ● Ø 65 mm

Myke, låser under 
belastning

Myke, mekanisk 

 ● Ø 65 mm

 ● Ø 65 mm
 ● For ujevne gulv

Myke antistatiske Myk standard*

 ● Ø 65 mm

Stolben

 ● For statisk arbeid 
og for stoler med 
Foot Support

 ● Sorte

Gassfjær

Fotkryss

 ● Ø 580 mm
 ● Sort
 ● Vekt: 1,35 kg

Plastikk fotkryss

Stort aluminium 
 fotkryss

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

Aluminium 
fotkryss

 ● Ø 540 mm, 
aluminium

 ● Metallisk eller sort
 ● Vekt: 1,18 kg

Swing SwingFit Small 
SwingFit MultiAdjuster Small 

MultiAdjuster Twin

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

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

Stolhøyde (mm, min-maks)

Brukerhøyde (cm)
Kort Medium Lang

Ekstra stort fotkryss
 ● Ø 700 mm, aluminium
 ● Metallisk med fotstøtte
 ● For Elbow Table
 ● Vekt: 2,2 kg

Inline

 ● Ø 75 mm
 ● Solid gummi for 

ujevne gulv og 
frisører

OBS! Dersom du bruker industri eller inline-hjul vil det gi en økt 
sittehøyde på 35 mm ift oppgitte mål.

Salli Base
 ● Standard
 ● Ø 560 mm, 
aluminium

 ● Metallisk
 ● Vekt: 1,89 kg

Antimikrobielle

 ● Ø 65 mm

Lite aluminium 
fotkryss

 ● Ø 500 mm, 
aluminium

 ● Metallisk
 ● Vekt: 1,2 kg

Industrihjul

 ● Ø 75 mm
 ● Solid gummi 

for ujevne gulv 
og frisører

Lang fra 165cm (standard). Medium lavere enn 170cm.

Svart Salli Base
 ● Ø 560 mm, 
aluminium

 ● Svart
 ● Vekt: 1,89 kg

 ● Ø 480 mm
 ● Svart
 ● Weight: 1.04 kg



Salli Twin Salli MultiAdjuster Salli PremiumSalli SwingFitSalli Swing
& Small SwingFit & Small MultiAdjuster
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STOLER

Swing mekanisme X X – – x – – X / – X / – –

Tiltjustering – –  – X - høyde og tiltjustering på 
samme spak X X / – X / – X 

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

Sete Swing SwingFit Twin MultiAdjuster SwingFit Twin Classic Light (Basic, Tilt, Swing) Slim (Basic, Tilt, Swing) Twin, MultiAdjuster

Trekk 
A1, A2 skinn/kunstskinn,
med mindre annet spesi-
fisert

Skinn, 
svartbronse eller svart polyuretan polyuretan

Gassfjær 
S, M, L
Metallisk/sort – med min-
dre annet spesifisert

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard L 
svart

Standard
metallfarget M

Standard
L

Standard
sort M

Standard
sort M

Top & Bottom
Standard

metallfarget L

 Fotkryss 
Salli Fotkryss Ø 560 mm, 
metallisk eller sort alumi-
nium, med mindre annet 
spesifisert

svart Salli Base Ø 600 mm Ø 580 mm  
sort plastikk

Ø 480 mm  
sort plastikk

Ø 540 mm metallfarget 
aluminium

Hjul 
Ø 65 mm myke, med min-
dre annet spesifisert

 Svart Ø 65 mm Premium 
hjul

Vekt (kg) 10 11 / 10 11 12 / 11,5 11 13 11,5 Basic 6, Tilt 7,5,  
Swing 6,2

Basic 5,4, Tilt 6,6,  
Swing 5,7

Twin 16,3
MultiAdjuster 17,3

Allround X (Ø 600 mm fotkryss) X (Ø 600 mm fotkryss) X X    x X X X

Elbow Rest X X    X Swing, Basic Swing, Basic

Ergorest X X X Basic Basic

Stretching Support  
Ø 600 mm fotkryss

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

Top & Bottom
Med tilhørende metallisk 
gassfjær og Ø 540 mm 
metallisk aluminium 
fotkryss

X X X X X X X som standard

Elbow Table
Ø 700 mm fotkryss X (uten tiltjustering)

Foot Support
x x x x x x x x x



Salli LightSalli Strong Salli Classic Salli ExpertSalli Slim
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Swing mekanisme X X – – x – – X / – X / – –

Tiltjustering – –  – X - høyde og tiltjustering på 
samme spak X X / – X / – X 

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

Sete Swing SwingFit Twin MultiAdjuster SwingFit Twin Classic Light (Basic, Tilt, Swing) Slim (Basic, Tilt, Swing) Twin, MultiAdjuster

Trekk 
A1, A2 skinn/kunstskinn,
med mindre annet spesi-
fisert

Skinn, 
svartbronse eller svart polyuretan polyuretan

Gassfjær 
S, M, L
Metallisk/sort – med min-
dre annet spesifisert

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard
L

Standard L 
svart

Standard
metallfarget M

Standard
L

Standard
sort M

Standard
sort M

Top & Bottom
Standard

metallfarget L

 Fotkryss 
Salli Fotkryss Ø 560 mm, 
metallisk eller sort alumi-
nium, med mindre annet 
spesifisert

svart Salli Base Ø 600 mm Ø 580 mm  
sort plastikk

Ø 480 mm  
sort plastikk

Ø 540 mm metallfarget 
aluminium

Hjul 
Ø 65 mm myke, med min-
dre annet spesifisert

 Svart Ø 65 mm Premium 
hjul

Vekt (kg) 10 11 / 10 11 12 / 11,5 11 13 11,5 Basic 6, Tilt 7,5,  
Swing 6,2

Basic 5,4, Tilt 6,6,  
Swing 5,7

Twin 16,3
MultiAdjuster 17,3

Allround X (Ø 600 mm fotkryss) X (Ø 600 mm fotkryss) X X    x X X X

Elbow Rest X X    X Swing, Basic Swing, Basic

Ergorest X X X Basic Basic

Stretching Support  
Ø 600 mm fotkryss

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

Top & Bottom
Med tilhørende metallisk 
gassfjær og Ø 540 mm 
metallisk aluminium 
fotkryss

X X X X X X X som standard

Elbow Table
Ø 700 mm fotkryss X (uten tiltjustering)

Foot Support
x x x x x x x x x

STOLER

 Salli Expert har avtagbare armstøtter og strekkstøtte (vekt 5 kg).

!

!



SALLI SYSTEMS
Sahalantie 41, 
77700 Rautalampi
Finland
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Salli® Sadelstoler produseres i Salli Systems egne fabrikk i det naturskjønne tettstedet 
Rautalampi, Finland. Hvert kvalitets-sete er håndlaget. Firmaet har et omfattende 

kvalitetssystem og hver fase av produksjonen har strenge krav som må møtes. 

Du fortjener den beste ergonomien

Tel. +358 10 270 1210
info@salli.com
www.salli.com


