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Dauphin
favoritter
Hurtig levering – indenfor 3 arbejdsdage. 



AB+ Tec profile IS 20270

Dette er en stol i et anderledes design. Her lægges der stor vægt 
på ergonomi og fleksibilitet. Rygudskæringen giver brugeren større 
bevægelsesfrihed til arme og skuldre, en god arbejdsstilling med 
rigtig god lændestøtte, kort sagt en stol der tilpasser sig din krop.
Stolen har Syncro-Activ-Balance®funktion.
Stof: Fame 5600 (60999) sort.

Kr. 4.850,-

Tested and recommended by Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. and 
Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. Further information is 
available from:
AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, Tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Tec profile

AB+ Syncro-Activ-Balance®

Sid dynamisk og aktivt – En stol med Syncro-Activ-Balance®følger 
brugerens bevægelser. Det er vigtigt at bevæge sig selvom man 
sidder ned. Der er sikret optimal støtte til ryggen, ved det trinløse 
synkron vip i ryglænet, samt sædetiltet (÷12 grader). Tiltet bevir-
ker at bækkenet vil vippe fremover, brystkassen hæves og at hals-
hvirvlerne udstrækkes, resultatet er en aktiv, bevægelig siddestil-
ling, hvor man har ret ryg og god kropsholdning. Ryglænet der kan 
justeres langt fremad, understøtter også lændehvirvlerne i den 
forreste siddeposition. Sæde og ryglæn bevæger sig uafhængigt 
af hinanden og kan trinløst låses og justeres til den enkelte bruger.

78°

6 cm

-12°

128°



AB+ Shape XTL SH 35185

Shape XTL har lige siden lancering sat standarden for komfort og 
funktionalitet. Stolen har en flot form og slanke linier. Siddekom-
forten er optimal med ryglænets lændestøtte som giver rigtig god 
støtte. Her gives der ikke afkald på komfort, form eller funktion. 
Stolen har Syncro-Activ-Balance®funktion.
Stof: Fame 5600 (60999) sort.

Kr. 5.450,-

AB+ Shape economy SH 28085

Shape economy er stolen med et klassisk og funktionelt design, 
med lidt blødere former og god siddekomfort, der kan indstilles 
individuelt til brugeren. Stolen har Syncro-Activ-Balance®funktion. 
Stof: Fame 5600 (60999) sort.

Kr. 4.750,-

Funktioner:
g Synkronbevægelse der kan låses trinløst

g Vægtjustering fra 50 – 125 kg

g Sædetilt/fremadrettet sædevip: indviduel justering    
 op til ÷12 grader 

g Sædedybdejustering 6 cm, der kan låses i 6 positioner.
års 
Garanti5

DE-158-00120

Design Shape XTL: Dauphin Design-Team, 
Design Shape economy: Design Office Kerstin Hagge/
Alfred Puchta + Dauphin Design-Team,
Design Tec profile: Norbert Geelen

Ny lagerført model



AS+ my-self comfort MY 79115

my-self er til den prisbevidste bruger. Der er god komfort, alsidig 
og meget nem at indstille. Der er automatisk vægtjustering. Syn-
kron stol med 6 cm sædedybdejustering, sædetilt på -6 grader 
og højdejusterbar lændestøtte. Ryggen er polstret på forsiden og 
membran på bagsiden. Stof: King 0238, sort og polstret ryg.

Kr. 3.750,-

AS+      Mekanismen Auto-Synchron-plus:

Der er automatisk vægtjustering, hvilket betyder 
at stolen automatisk vægtjusteres og tilpasser 
sig den enkelte bruger. Synkron funktion/ ryglæ-
nets hældningsvinkel kan indstilles og låses i 3 
positioner.  Forskydeligt sæde på 6 cm. 
Sædetilt/fremadrettet sædevip ( ÷6 grader )

AS+ my-self mesh MY 79205

Der er god komfort, alsidig og nem at indstille. Der er automa-
tisk vægtjustering. Synkron stol med 6 cm sædedybdejustering,        
sædetilt på -6 grader og højdejusterbar lændestøtte. Net ryg.
Stof: King 0238, sort og netryg.

Kr. 3.500,-



QS+ Syncro-Quickshift®:

Synkron funktion, nem og hurtig at indstille, kan 
låses i 4 positioner. Sædetilt der kan låses i 3 
positioner (-1/-3,5/6) Forskydeligt sæde (6 cm)

års 
Garanti5

DE-158-00120

Design my-self, fun-on, sim-o: Dauphin Design-Team

QS+ fun-on synchron FO 93025

Trendoffice klassiske bestseller med den smalle ryg, der giver god 
bevægelighed for brugeren. Synkron teknik med quick shift, forsky-
deligt sæde og individuel vægtjustering med højde regulering af 
ryglæn, samt sædetilt på ÷6 grader. Kvalitet og god komfort til den 
prisbevidste bruger. En enkel stol at betjene.
Stof: King 0238, sort.

Kr. 2.950,-

QS+ sim-o SM 95955

Sim-O nu med lavere ryg og ny funktion. Fuldpolstret stol med syn-
kron Quick shift funktion. Der gør den nem og enkel at indstille, 
forskydeligt sæde og individuel vægtjustering. Kvalitet og god kom-
fort til den prisbevidste bruger. En enkel stol at betjene med højde 
regulering af ryglæn, samt sædetilt på ÷6 grader.
Stof: King 0238, sort.

Kr. 3.650,-

Ny lagerført modelNy lagerført model



Bemærk, at ved ordre på mere end 10 stole af samme model og farve, kan der forekomme leveringstid på ca. 5 uger. 

Stolene leveres som standard med sort kunststof fodkryds.
Bløde hjul  til hårdt underlag og mellemhøj gaspatron 45 – 65 cm siddehøjde.
For et tillæg er der mulighed for, at få stolene leveret med aluminiums poleret fodkryds og armlæn eller andet stof efter eget valg.

5650 Tanger

5624 Helsinki

5601 Vienna

5613 Milano

5620 Moscow

5600 Warsaw*

5614 Barcelona

5621 Lisbon 5611 Cairo

5630 Berlin

Sammensætning: 95 % New Zealand-uld, 5 % polyamid
Vægt: ca. 610 g/m
Bredde: 140 cm
Lysægthed: værdi 5 (ISO 105-B02)
Gnideægthed: våd: 4 – 5 / tør: 4 – 5
Slidstyrke: 200.000 Martindale
Flammesikring: DIN EN 1021: Del 1/Del 2

    

Fame:B

5612 Roma

Model Armlæn kode Kr. Aluminium poleret 
fodkryds, kode

Kr.

SH 35185 125 1.125,- 08 585,-

SH 28085 125 1.125,- 08 585,-

IS 20270 125 1.125,- 13 585,-

Tillæg for tilbehør



Stolene leveres som standard med sort kunststof fodkryds.
Bløde hjul til hårdt underlag og lav gaspatron 40-52 cm siddehøjde.
For et tillæg er der mulighed for, at få stolene leveret med aluminiums poleret fodkryds og armlæn eller andet stof efter eget valg.

Bemærk, at ved ordre på mere end 10 stole af samme model og farve, kan der forekomme leveringstid på ca. 5 uger. 

King:A

2311 Balbi

0232 Aquilia

2331 Riva

0235 Etna

0231 Spika

0234 Goya

0265 Vesuv

0266 Tigris

0237 Dema

0268 Nil

2313 Firenze

0238 Nigra*

Sammensætning: 100 % Trevira CS® (polyester)
Vægt: ca. 410 g/m
Bredde: 140 cm
Lysægthed: værdi 5 - 6 (ISO 105-B02)
Gnideægthed: våd: 4 – 5 / tør: 4 – 5
Slidstyrke: 100.000 Martindale
Flammesikring: DIN EN 1021: Del 1/Del 2
NFP 92-503/504 M1

  

Model Armlæn kode Kr. Aluminium poleret 
fodkryds, kode

Kr.

SM 95955 155 855,- 01 585,-

MY 79205 155 855,- 01 585,-

MY 79115 155 855,- 01 585,-

FO 93025 155 855,- 01 585,-

Tillæg for tilbehør
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Dauphin HumanDesign®Group 

Vores forhandlere og partnere er specielt udvalgt med henblik på at kunne tilbyde den bedst mulige løsning både før og efter levering.

Dauphin - Trendoffice er alle brands i The Dauphin HumanDesign® Group. 

Vores forhandlere og partnere er specielt udvalgt med henblik på at kunne tilbyde den bedst mulige løsning både før og efter levering. 

 

Dauphin Scandinavia A/S, Orient Plads 1, Pakhus 54, 2150 Nordhavn 

Dauphin Scandinavia A/S, (Showroom), Skovvejen 2B, 8000 Århus C

Tel. +45 - 44 53 70 53, Fax +45 - 44 53 80 50, Internet www.dauphin.dk, E-Mail info@dauphin.dk

www.dauphin.dk


