
 

MOVE™ 
Design: Per Øie

Vores filosofi. 
Variér® stole er baseret på vores idé om at 
sætte den menneskelige krop i centrum 
for vores design. Vi ved hvilke positurer 
der er bedst til at afstresse kroppen, og 
hvor og hvordan vi støtter den bedst 
muligt. Kroppen er beregnet til bevægelse 
og skal ikke være passiv for længe ad 
gangen. Vi laver stole, der opfylder netop 
disse krav. Og vi frigør vores fantasi til at 
udtænke nye, spændende former med den 
perfekte funktionalitet.

Sæt din kropp i førersædet. Hvad enten du tjekker email i 
køkkenet eller multitasker i telefonen over morgenmaden, vil 
den alsidige Move lade din krop bevæge sig derhen, hvor den 
skal. Det har aldrig før været muligt at være så aktiv, samtidig 
med at man sidder ned. 

Med 360 graders bevægelsesfrihed, er det helt sikkert, at den 
højdejusterbare Move har en position, der passer til dig. Denne 
fleksible ståstøtte er udstyret med en graderet diskformet fod, 
således at dens hældningsvinkel kan følge din krop i en lang 
række stillinger, mens den holder rygraden i den naturlige 
kurve og giver kroppen bevægelsesfrihed, i takt med at ryggen 
og mavemusklerne styrkes. Det sadelformede sæde er et essen-
tielt element ved Move, der gør det umuligt at glide. Dette 
betyder, at du virkelig kan øge vinklen mellem din overkrop 
og dine lår, og derved lette belastningen for din ryg og nakke, 
hvilket gør det muligt at trække vejret dybere og derigennem 
forbedre din koncentration.

Udforsk hele Variérs produktsortiment på
www.varier.dk



 

MOVE™

Udvidet garanti:  Variér Furniture tilbyder en udvi-
det garanti på 5 til henholdsvis 7 år. For alle han-
delsbetingelser, bedes du læse garantiafsnittet på 
vores hjemmeside.

Miljømæssig erklæring: Variér Furniture har altid 
haft miljøet som højeste prioritet. både i udviklin-
gen, produktionen og leveringen af vores møbler. 
Læs venligst den komplette erklæring på vores 
hjemmeside.

BETRÆK OG OVERFLADER
Alle stolene fra Variér® er tilgængelig i et bredt 
udvalg af betræk og overflader. Vi tilbyder semi-
anilin læder og stof, der er meget slidstærkt og som 
har et klassisk udseende, der leveres af anerkendte 
europæiske specialister, i mere end 200 farver.

FÅS I BØGETRÆ:

NATUR 
LAKERET  

SORT 
LAKERET   

MOCCA
BEJDSE*

Ved bord: Opnå optimal energi og støtte i stående positur.

EKSTRATILBEHØR
Gummimanchette: Er ideel ved glatte overflader 
og som beskyttelse af sarte gulve; fås i sort.

I bevægelse: Hvis du strækker dig for at nå noget, vil Move følge din 
bevægelse og give dig den nødvendige støtte.

MODELLER
Move/Move II
B 43 cm, D 43 cm. H: 49-68 cm (L), 56-82 cm 
(M), 65-87 cm (H). Move II har et lille sæde, 
men den samme diskformede fod i træ og er høj-
deindstillelig med gas, nøjagtig som Move.

Move small
B 34 cm, D 34 cm, H 49-66 cm. Den lille Move 
er udstyret med et lille sæde, en lille diskformet 
træfod og nem gaslift til børn fra omkring 7 år; 
gummimanchet til foden er standard.

max. 68 cm

min. 49 cm

max. 82 cm

min. 56 cm

max. 87 cm

min. 65 cm

max. 66 cm

min.49 cm

*Move / Move II
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