
Den specielle gel er anvendt på hele sædets fl ade. Gelen har en emi-
nent evne til at fordele trykket jævnt, hvilket giver en uovertruffen 
siddekomfort.

Gelens varmeledningsegen-
skaber sikrer en konstant 
behagelig temperatur for 
brugeren, som det fremgår 
af disse termografi er.

Spinella
Den unikke kontorstol
Design: Sanne Buhl

Dansk design
Produceret i Danmark

Fakta om Spinella

 Sædet er kun 30 cm dybt, og det afl aster trykket på baglårets  
 nerver og blodkar

 Den specielle gel i sædet giver en perfekt trykfordeling og en  
 større bevægelighed

 De to rygpuder er nemme at indstille individuelt, så de under - 
 støtter ryggen optimalt

 Spinella fås i 100 forskellige farver i det bløde og slidstærke 
 stof Comfort

 Spinella Tweeny er den lidt mindre udgave til børn fra 10 år og  
 op og fås i to slags trykt mønster

 Spinella er dansk design og produceres i Danmark

Normalt sædeskum Spirella gelsæde

Varmt

Komfortabelt

Spinella
H.C. Ørstedsvej 3A Telefon 3323 9801
1879 Frederiksberg Mobil 2927 5373
Danmark www.spinella.dk SP
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Normalt sædeskum    Spinella gelsæde



Spinella - den ultimative kontorstol fås i 100 farver

En fryd for øjet - en lise for din ryg
Designet fanger. De tre ovale puder i ryg og sæde er en fryd for 
øjet. Spinella ligner dansk design, når det er bedst. Og det er det, 
fordi Spinella samtidig er en lise for kroppen. Sæt dig i den, mærk 
selv efter, og lad din krop drømme om bedre tider.

Bedre tider var lige netop det, kontorfolket efterlyste, da afspænd- 
ingspædagog Sanne Buhl indrettede arbejdsplads på arbejdsplads 
for de stillesiddende medarbejdere. Efter at have lagt øre til tusind- 
vis af klager over ubehag, træthed og smerter i lænd, ryg, ben og 
arme, tog Sanne Buhl sagen i egen hånd.

En unik kontorstol
Tanken om den ultimative kontorstol var født. 
Målet var at skabe en stol, der på én gang var 
smuk og sund. Men helt afgørende var det, at 
brugeren skulle sidde ergonomisk rigtigt og 
suverænt behageligt uden at belaste kroppen, 
når arbejdet betød mange timer ved compute-
ren hver dag.

Vejen fra design og konstruktion 
til produktion har været lang, for 
alt er gennemtænkt til mindste 
detalje af en ergonomisk konsu-
lent, der ikke går på kompromis 
med funktionaliteten. Det er din 
garanti for bedre tider for din ryg.

Spinella til voksne og børn
Sanne Buhl fi k sin drøm opfyldt. 
Nu kan du gøre din stillesiddende 
krops drøm til virkelighed. Se 
stolen, sæt dig til rette i den, og 
drøm om bedre tider for din ryg. 
Du fortjener det - ligesom dine 
børn fortjener at vokse op med en 
Spinella Tweeny - den tro kopi af 
Spinella til børn fra 10 år og op.

Børn og unge sidder ved computeren og leger og arbejder mange 
timer om dagen. Men hvordan sidder de, og hvad gør det ved de-
res krop? Sanne Buhl har udviklet denne computerstol specielt til 
tweens - aldersgruppen mellem barn og voksen.

Stolen, det er fedt at vippe på
Udgangspunktet har været, at stolen til de unge skal være sej at 
have på værelset og fed at sidde på. Og så er det en stol, det er 
tilladt at vippe på, fordi 
det er sundt og giver 
aktivitet til krop og ben. 
Det store bagudvip og et 
mindre sædevip giver en 
unik bevægelsesfrihed.

Spinella Tweeny er sam-
tidig en stol, barnet kan 
vokse i, og som vokser 
med barnet. Rygpuderne 
kan fl yttes i takt med, 
at barnet bliver højere, 
ligesom det er muligt at 
udskifte gashøjden.

Spinella Tweeny - til børn og unge fra 10 år og op

Computerstolen børn og unge kan sidde på i timevis
uden at belaste kroppen


