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Arbejdsstole
Egenskaber

Fordele ved at sidde på en Dynamostol

Stolen er specielt designet til at give dit bækken og din ryg en oprejst position, så du ikke falder sammen som på en 
almindelig stol. De væsentligste muskelgrupper er sikret fuld frihed til at bevæge sig. 
Når du sidder på stolen, vil du hurtigt blive opmærksom på den aktive siddestilling, og du vil bemærke, at du bliver 
stærkere i din ryg og coremuskulatur. Dit kredsløb forbedres, og fordi din overkrop kan bevæge sig frit, slipper du for 
de sædvanlige belastninger af skuldre, arme og nakke. Du vil ganske enkelt få øget energi og styrke i din hverdag. 
Vores krop er ikke skabt til stillesiddende arbejde. Den er skabt til bevægelse. Vælger du at sidde på en Dynamostol, 
vælger du den aktive siddestilling, og du vælger et liv med sundhed og bevægelse. 
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Dynamo InCharge

Dynamo InCharge håndbetjent

Varenr. 6410100A Siddehøjde 42 – 58 cm
Varenr. 6410100B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410100C Siddehøjde 55 – 80 cm

Dynamo InCharge fodbetjent

Varenr. 6410101B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410101C Siddehøjde 55 – 80 cm

Tilbehør til Dynamo InCharge

Varenr. 6410086 InCharge sadelovertræk
Varenr. 6410081 Bremsehjul ved vægtbelastning
Varenr. 6410082 Bremsehjul uden vægtbelastning
Varenr. 6410095 Flexfunktion i sædet
Varenr. 6410097 Fodring

Design

Nanna Ditzel, den anerkendte danske arkitekt og møbeldesigner, har formgivet InCharge.
Stolen er en fusion mellem Nanna Ditzels smukke og klassiske design og Dynamostols filosofi omkring den 
aktive siddestilling. Metalringen, der omkranser sædet, skaber den runde form, som ofte ses hos Nanna Ditzels 
møbler. Nanna Ditzels tanker omkring en stol var, at den skulle fremstå let, nærmest vægtløs, og alligevel have 
fylde og udtrykke sig i rummet. Metalringen kalder vi gribebøjlen, og den er ikke tænkt som et ryglæn, men som 
et håndtag til at flytte stolen rundt, så du ikke skal bøje dig uhensigtsmæssigt, når du flytter stolen.
Det lille fodkryds på 50 cm i diameter giver god plads til benene, så du ubesværet kan bevæge dig omkring.

Vælg betræk
og farve

Kunstskind
Compound

Mikrofiber
Comfort

Sort 016

Blå 014

Rød 007

Grå 019

Hvid 001

Sort 0050

Blå 8402

Rød 64013

Grå 0049

Varenr. 6410087 Dynamo armstøtte
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Dynamo Classic

Dynamo Classic håndbetjent

Varenr. 6410200A Siddehøjde 42 – 58 cm
Varenr. 6410200B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410200C Siddehøjde 55 – 80 cm

Dynamo Classic fodbetjent

Varenr. 6410201B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410201C Siddehøjde 55 – 80 cm

Tilbehør til Classic InCharge

Varenr. 6410085 Classic sadelovertræk
Varenr. 6410081 Bremsehjul ved vægtbelastning
Varenr. 6410082 Bremsehjul uden vægtbelastning
Varenr. 6410095 Flexfunktion i sædet
Varenr. 6410097 Fodring
Varenr. 6410099 Gribebøjle til model Classic

Design

Claus Lundsgaard, Dynamostols stifter, designede Classic-stolen og med mere end 30 år på markedet, har 
denne stol hjulpet mange til en sundere hverdag med bedre arbejdsstillinger. Classic-stolen er en fusion af 
ergonomi og design. Denne aktive og ikoniske stol gør det lettere for dig at bevæge dig rundt om patienten eller 
ved arbejdspladsen. Det lille fodkryds på 50 cm i diameter giver god plads til benene, så du ubesværet kan be-
væge dig omkring. Mange, der arbejder i det kliniske miljø, har også stor glæde af vores fodbetjente stole, da 
det er muligt at hæve og sænke stolen uden brug af hænderne. Dette er med til at hæve den hygiejniske stand-
ard.

Vælg betræk
og farve

Kunstskind
Compound

Mikrofiber
Comfort

Sort 016

Blå 014

Rød 007

Grå 019

Hvid 001

Sort 0050

Blå 8402

Rød 64013

Grå 0049

Her vist med påsat gribebøjle 
(varenr. 6410099)

Side 10.4

Varenr. 6410087 Dynamo armstøtte

Dynamo Classic
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Dynamo taburet med rundt sæde

Dynamo taburet med rundt sæde, håndbetjent

Varenr. 6410300A Siddehøjde 42 – 58 cm
Varenr. 6410300B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410300C Siddehøjde 55 – 80 cm

Taburetten leveres altid med sort betræk
Sæde Ø34 cm

Dynamo taburet med rundt sæde, fodbetjent

Varenr. 6410301B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410301C Siddehøjde 55 – 80 cm

Taburetten leveres altid med sort betræk
Sæde Ø34 cm

Tilbehør til taburet

Varenr. 6410081 Bremsehjul ved vægtbelastning
Varenr. 6410082 Bremsehjul uden vægtbelastning
Varenr. 6410097 Fodring

Design

En enkel og almindelig rund taburet med et lækkert blødt sæde, der kan højdereguleres.
Højdereguleringen er ikke retningsbestemt, så du er ikke afhængig af at skulle sidde i en bestemt 
position på sædet, da betjeningen altid er tilgængelig ligegyldigt, hvordan du sidder på stolen.
Det lille fodkryds på 50 cm i diameter giver god plads til benene, så du ubesværet kan bevæge dig omkring.
Taburetten er polstret med ftalat- og PVC-frit betræk.

Betræk
og farve

Kunstskind
Compound

Sort 016

Varenr. 6410087 Dynamo armstøtte



Side 10.6
Side 10.6

Dynamo Traditionel med ryg

Dynamo Traditionel med ryg, håndbetjent

Varenr. 6410400A Siddehøjde 42 – 58 cm
Varenr. 6410400B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410400C Siddehøjde 55 – 80 cm

Taburetten leveres altid med sort betræk
Sæde Ø34 cm

Dynamo Traditionel med ryg, håndbetjent, fodring

Varenr. 6410402B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410402C Siddehøjde 55 – 80 cm

Tilbehør til Dynamo Traditionel med ryg

Varenr. 6410081 Bremsehjul ved vægtbelastning
Varenr. 6410082 Bremsehjul uden vægtbelastning

Design

En enkel og traditionel stol med ryglæn udformet med et lækkert blødt sæde. 
Stolen fås med eller uden fodring. Såvel sæde som ryglæn indstilles let, så stolen kan tilpasses 
til den enkelte bruger. Sædet kan vippes ca. 14 grader frem/tilbage, og ryglænet kan justeres 
op, ned, frem og tilbage. Stolens fodkryds på 60 cm i diameter sikrer stabilitet, også når man 
læner sig mod ryglænet. Stolen er polstret med ftalat- og PVC-frit betræk.

Betræk
og farve

Kunstskind
Compound

Sort 016
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Dynamo ReForm

Dynamo ReForm håndbetjent

Varenr. 6410600A Siddehøjde 42 – 58 cm
Varenr. 6410600B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410600C Siddehøjde 55 – 80 cm

Dynamo ReForm fodbetjent

Varenr. 6410601B Siddehøjde 48 – 68 cm
Varenr. 6410601C Siddehøjde 55 – 80 cm

Dynamo ReForm Discos

Varenr. 6410500B Siddehøjde 50 – 70 cm
Varenr. 6410500C Siddehøjde 55 – 80 cm

Tilbehør til Dynamo ReForm

Varenr. 6410085 Dynamo Classic sadelovertræk
             
                                 Se farveskema under Classic stolen
Varenr. 6410081 Bremsehjul ved vægtbelastning
Varenr. 6410082 Bremsehjul uden vægtbelastning
Varenr. 6410097 Fodring

Design

ReForm er en nyfortolkning og et redesign af Classic-stolen. Med tanke på Classic-stolens 
oprindelige intentioner og funktionalitet er formen strammet op og gjort mere minimalistisk 
og skandinavisk i sit udtryk. Det sorte ReForm sædes enkle og æstetiske fremtoning gør, at sæ-
det tager sig flot ud uden betræk. ReForm sædet er fast men behageligt at sidde på. Sædet er 
robust og smudsafvisende og dermed let at renholde. Filosofien bag ReForm er at sidde aktivt 
og finde naturlig balance i den siddende stilling. Du skal være aktiv og i bevægelse. 

Compound eller Microfiber

Varenr. 6410087 Dynamo armstøtte
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Betræk

Kunstskind - Compound fra Kvadrat

Et kunstskindsmateriale der imødekommer
klinikker og hospitalers høje krav om
hygiejne. Materialet er fri for ftalater og
tåler alle gængse rengøringsmidler.

Microfiber - Comfort fra Gabriel

Et superstærkt møbelstof der er egnet til
intensiv brug, og som er behageligt at sidde
på. Det er smudsafvisende og nemt at
rengøre med en opvredet klud.

Uld
Spørg din salgskonsulent om mulighederne. 

Stel

Udført i aluminium.

Fod på ReForm Discos udført i massivt asketræ

Hjul

Bløde Ø65 mm dobbelthjul der passer til alle gulvtyper

Belastningsevne

Anbefalet maks. 120 kg

Information
Omkring arbejdsstole


