INVITE

Når bevegelse og støtte møter stil
Design: Olav Eldøy

Konsept

Følger kroppens

Vipp forsiktig forover

Kroppen kan bevege

Korsryggen din får full

naturlige bevegelser

eller bakover

seg fritt og komfortabelt

støtte

i alle retninger

Kategori

Sunn sitting

Stimuler kropp og sjel og hold den gode samtalen

•

i gang. Den forsiktige vippingen innbyr til myke og
naturlige bevegelser, og den åpne utformingen hjelper
deg å opprettholde en dynamisk holdning hjemme
eller på kontoret. Len deg forover eller bakover og sitt
komfortabelt i en vippestol fra Varier. Vi støtter ryggen din
og holder blodomløpet ditt i gang. Vippestoler passer fint
til møter eller til samtaler rundt middagsbordet. Da sitter
man sunt selv om samtalen blir lang.

•
•
•
•

En skjult vippemekanisme lar kroppen bevege seg på
en naturlig måte
Ryggstøtten gir støtte til korsryggen når du lener deg
bakover
Den åpne konstruksjonen åpner for optimale
bevegelser
Du kan sitte vendt forover, mot siden eller bakover
Inviter venner og familie til lange kvelder rundt
middagsbordet

Fordeler
Sete

•       Åpen design
•       Avrundet seteform
•       Letter brukerens bevegelser
•       Fast vinkel mellom sete og rygg for bedre holdning
•       Effektiv støtte til korsryggen
•       Bred ryggstøtte

Skjult, myk vippemekanisme

•       Større bevegelsesfrihet
•       Variasjon
•       God sittekomfort over tid

Størrelse

•       Får lett plass ved bordet
•       Tar liten plass
•       Lett å flytte

Støpt polyuretanskum

•
•
•
•
•

Overlocksøm, fransk

Presis og nøyaktig form
Optimal sittekomfort
Stoffet som er brukt på stolen, holder høy kvalitet og
bevarer formen
Fremhever stolens design
Ikke-allergisk, miljøvennlig

•       Pent håndverk
•       Stabilitet
•       Holdbarhet
•       Sterke sømmer

Glidelås (synlig)

•       Designelement

Ingen skarpe kanter

•       Lett å endre sittestilling

•       Kan trekkes om (av en møbeltapetserer)

•       Individuelle sittestillinger
•       Komfortabel å bruke

Enkel konstruksjon

•       Få deler
•       Lett å sette sammen
•       Lett å rengjøre
•       Mindre risiko for returer/klager

Testet i henhold til kravene i europeisk
standard NS-EN om «sittemøbler utenom
husholdning»

•       Testet av offentlig akkreditert testinstitutt

Funksjonalitet

•       Kvalitet

•       Kvalitet og sikkerhet

•       God sittekomfort over tid
•       Design/bilde

Design av Olav Eldøy

•       En unik kombinasjon av design og god ergonomi

Skandinavisk design

•       Eksklusiv
•       Kvalitet
•       Klassisk
•       Tidløs

Funksjoner
Bein av metall eller heltre

•
•
•
•
•

Lett å velge noe som passer ens egen smak og
eksisterende interiør
Kompromissløs kvalitet
Varighet
Trygg
Holdbar overflate

Gulvbeskyttelse

•       Beskytter gulvet

Stålrør i setet og ryggen

•       Styrke

•       Stabilitet

•       Stabilitet
•       Bedre utnyttelse av skummet

Leveres i en rekke forskjellige stoffer og
skinn

•       Passer fint til forskjellige typer interiør
•       Lett å finne en stol som passer ens personlige smak
•       Lett å rengjøre
•       Tilgjengelig i forskjellige prisgrupper

Teknisk informasjon
Stolens mål
Invite

B

D

H

SH

Metallbein

46 cm

54 cm

91 cm

48,5 cm

Trebein

46 cm

54 cm

91,5 cm

49 cm

vekt

Kartonmaße und Gewicht
Invite

Høyde

lengde

bredde

Invite metallbein

80 cm

47,8 cm

47,3 cm

Invite trebein

104 cm

63 cm

48,2 cm

Bruksbetingelser

Garanti

•

•
•

Brukeren kan prøve ut stolen i mange forskjellige
stillinger

10,2/16,7 kg (1 or 2 im
Karton)
10,5/17,7 kg (1 or 2 im
Karton)

5 års garanti på alle mekaniske komponenter
Registrer deg på internett for å benytte deg av
den utvidede garantien: varierfurniture.com/
Guarantee

Brukere og
bruksområder

Utmerkelser: Norsk Designråds pris for god
design

•       Kjøkkenbord eller spisebord
•       På restauranter

Produksjonsland Polen

•       Kan tilpasses alle aldre og kroppstyper
Lansert: 2011

