
MOONWALK GREY EPIC BLUE COOL GREEN ICON PURPLEGRANITE

CORE

VEGAS YELLOWBLAZE ORANGE LIME GREEN BLACK THUNDER GREY

TILLVAL 

RYNO stol finns i 10 st kulörer. 5 av dessa ingår i standardsortimentet 
som heter CORE. Samtliga av dessa kulörer lagerhålls. 

Vid beställning av RYNO stol finns det några val att ta ställning till. En del 
val påverkar leverantider och pris medan andra har betydelse för var och 
hur stolen skall användas. Valen är viktiga för att säkerställa att stolen 

Välj vikt utifrån i vilka situationer patienten/klienten skall använda stolen. 
Se för- och nackdelar för olika val nedan.

•  Lätt att flytta

•  Begränsad skadeverkan i omgivningen om   
 stolen kastas (stolen går inte sönder!)

•  Mycket svår att lyfta och kasta. De rundade   
 formerna i kombination med den höga   
 vikten gör stolen mycket svår att greppa. 
•  Stor skadeverkan på omgivning om en   
 stark person trots den höga vikten klarar att   
 lyfta och kasta stolen.
•  Tilläggskostnad för viktning.

•  Omöjlig att lyfta och kasta. 
•  Ger en patientmiljö med  
 begränsad autonomi.
•  Tilläggskostnad för beslag.

OVIKTAD (12 KG) VIKTAD (upp till 75 KG) GOLVMONTERAD

FÄRG

RYNO Stol / VALMÖJLIGHETER

VIKT

motsvarar krav och förväntningar. För att göra valen lite enklare inför en 
beställning eller förfrågan har vi gjort en sammanställning över de valmöj-
ligheter som finns.  

Övriga 5 kulörer (TILLVAL) har något längre leveranstid. Dessa 5 kulörer 
har en tilläggskostnad på ca 12 % jmf med CORE.



Vår rekommendation är att välja en lös dyna som lätt kan bytas ut vid 
behov. Om en fast dyna skadas måste hela stolen bytas ut. 

RYNO stol passar lika bra inomhus som utomhus. För utomhusbruk  
borras ett dräningshål i sitsen. 

DYNA

INOMHUS/UTOMHUS

INOMHUS UTOMHUS

UTAN DYNA LÖS DYNA FAST SITTDYNA FAST RYGGDYNA FAST SITT- & 
RYGGDYNA

VAL VAL - LÖS DYNA

•  Blå eller Svart

•  Sydda sömmar - HSI 704

•  Svetsade sömmar - HSI 705

FRÅGOR? KONTAKT 
Vi välkomnar alla frågor kring vårt sortiment. Vår ambition är att tillsammans 
med er föra en kreativ dialog kring behov och önskemål.  info@healsafeinterior.com +46 (0) 706 78 54 00


