
Mobis on riisutun ryhdikäs uudistaja. Sen 
minimalistinen muotoilu tukee ergonomisesti 
kehoa puolipystyasennossa, pitäen selkärangan 
luonnollisessa asennossaan ja suurimmat lihas-
ryhmät aktiivisina.

Mikä Mobiksessa sitten on niin ihmeellistä 
verrattuna työtuoleihin? Mobis ei ole tuoli. Siinä 
ei istuta, siihen nojataan. Mobiksella on mahdo-
ton röhnöttää. Se lempeästi kohottaa käyttäjän 
ergonomisesti mukavaan asentoon, missä sel-
käranka on S-linjassa ja lantio rento. Mobiksen 
muotoilu myös mahdollistaa pienen liikkeen, 

jolloin istumisesta tuttua puuduttavaa oloa ei 
pääse syntymään, vaan keho ja mieli pysyvät 
virkeinä.

Mobis sopii mainiosti niin seisomatyöpisteen 
kuin säädettävän työpöydän pariksi, neuvottelu-
tilaan, kassapisteelle tai ryhmätyötilaan. Kotiin, 
toimistoon, työhuoneelle, verstaalle, musiikki-
huoneeseen – käyttäjiä löytyy joka puolelta.

Mobis on ergonominen, nokkela, lattiatilaa 
säästävä ja tukeva itseseisova yksijalkainen 
aktiivinojain.

MOBIS
uuden ajan aktiivinojain



#uprightrevolution

MOBIS AKTIIVI-ISTUIN
TEKNISET TIEDOT + OMINAISUUDET

ISTUINOSAN PEHMUSTEEN VAIHTOEHDOT YKSITYISKOHDAT

KÄYTTÖIDEOITA

MATERIAALIT

PAKKAUSTIEDOT

Korkeus 63,5 cm–89 cm
Lattiavaste Ø 41 cm ellipsi
Paino 7 kg

OSA   MATERIAALI

Muotoiltu istuin Lasikuidulla vahvistettu nylon
Muotoiltu istuinpehmuste EVA-vaahto
Kääntyvä istuinjalka Pulverimaalattu, anodisoitu suulakepuristettu  
 alumiini
Kaasujousi Teräs
Jalan holkki Delrin™-rajoitin
Lattiavasteen päällys Lasikuituvahvistettu nylon
Jalkaosa Ruiskuvalettu, lasikuituvahvistettu nylon, 
 valettu alumiini, kova kumi ja hiiliteräs
Jalkakääntöliitos Messinki ja hiiliteräs
Lattiavasteen pohjaliukueste Pehmeä kumi
Korkeudensäätökahva Päällystetty sinkkivalu

• Korkeuden säätöalue 63,5 cm – 89 cm
• Kannattelee maksimissaan 136 kg
• Jalan holkki mahdollistaa pehmeän 
 säädettävyyden ja 90° kierron
• Pallonivel pehmentää jalan liikerataa
• Kääntöakselin liikkuvuus on 10° sivusuunnassa 
 ja 12° eteenpäin
• Aloitusasento on 5° eteenpäin, pystyssä
• Lattiovasteen pohjan rengas estää liukumisen
• Korkeudensäätökahvat mahdollistavat 
 Mobiksen korkeuden säätämisen halutulle 
 tasolle ja käyttötarpeeseen
• Rajoitettu elinikäinen takuu
• Tri-Flex istuintyynyssä on sisäänrakennettu 
 istuinreunaa tukeva osa, joka muodostaa reunasta 
 istuinlihaksia sekä jalkojen yläosaa mukailevan ja 
 näin vähentää painetta ja edistää tervettä 
 verenkiertoa.

• Työpisteet kotona ja toimistolla
• Neuvottelu- ryhmätyöskentelytilat
• Kassapisteet
• Laboratoriot
• Palvelupisteet

Toimitetaan valmiina kuljetuspussissa. 
Paketti: 47 cm x 23 cm x 13 cm ja 1,8 kg

Erikseen
tilattuna:

Musta  Chilli Sitrus Kobaltti
  Pepper


