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Istuimen väri 

Kaasujousen korkeus

Ristikko

Pyörät

ErgoElbon voi kiinnittää kaikkiin 
pöytiin, jolloin jännitys lievenee 
hartioissa, niskassa ja yläselässä. 
Verhoilu mustaa tai valkoista 
keinonahkaa, tai mustaa ESD-
keinonahkaa. Leveys 67 cm, syvyys 
22,5 cm. 

Swing, SwingFit, Twin, MultiAdjuster Care Light, Slim

18 nahkaväriä, 8 keinonahkaväriä, 6 
ESD-väriä

Istuin koostuu neljästä nahkapalasta, 
joiden välissä on ohuet saumat

Istuin 100 % polyuretaania. Suojahuppu saatavissa 
mustana, punaisena ja harmaana Light-malleille ja 
mustana Slim-malleille. 

L-kaasujousi 165-senttisille ja sitä pidemmille käyttäjille 
(standardi), M-kaasujousi alle 165-senttisille käyttäjille.

Saatavana ESD mallina Saatavana ESD mallina

Saatavana ESD mallina Saatavana ESD mallina
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Ryhdikäs istuma-asento 
kaksiosaisella Sallilla

Sallilla saat kaikki seisomisen hyvät puolet, 
ilman sen aiheuttamia haittoja. Istut 
aktiivisesti ja tasapainoisessa asennossa. 
Tästä seuraa paljon terveyshyötyjä, ja pysyt 
virkeänä ja luovana.

Koska tuolilla istutaan korkealla ja jalat suoraan lonkkien 
alla, sivusta katsoen korva, olkapää, lonkka ja kantapää 
ovat samalla linjalla. Tässä asennossa olemme 
vahvillamme, sekä fyysisesti että psyykkisesti. 

Ainutlaatuisesti muotoiltu kaksiosainen 
istuin saa lantion kääntymään 
pystyasentoon, mikä mahdollistaa myös 
selkärangan luonnollisen asennon. 
Niska- ja hartialihakset pysyvät rentoina. 

Genitaalialueelle ei kohdistu liiallista 
lämpöä eikä haitallista painetta, joten 
lantiota ei tarvitse kääntää taaksepäin. 
Voit istua hyvässä asennossa koko 
päivän, ja nestekierto toimii hyvin.

Salli – se oikea tapa istua!

• Liikettä päivään
• Terve selkä
• Syvempi hengitys
• Enemmän energiaa
• Hyvä ryhti

• Toimiva nestekierto
• Hyvä asento - 

hyvä itsetunto ja 
positiivinen asenne 

Lue lisää salli.com/10vaikutustaterveyteen

Näin istut Sallilla!

Ryhtini 
on hyvä 
ja pysyn 
virkeänä!

tarpeeksi takana
Istu tuolilla

Jalat sivuilla, var-
talon alla. Korva, 
olkapää, lonkka ja 
kantapää sivusta 
katsoen samalla 
linjalla.

Sisäreidet ovat tuolia 
vasten, genitaalialue 
keskiraon kohdalla.

Polvet ja lonkat noin 
135 asteen kulmassa.

Istumapaine 

Uuteen asentoon tottumiseen menee kahdesta 
kolmeen viikkoa. Istuinluiden seutu voi tuntua 
aralta, ja vartalon ja selän lihakset voivat kipeytyä. 
Totutteluvaiheen jälkeen Sallista tulee elinikäinen 
ystävä! 

Salli - terveyttä 

ja tuottavuutta

Vain kaksiosaisella, optimaalisen ergonomisesti 
muotoillulla satulatuolilla voi istua 
hyväryhtisesti nestekierron häiriintymättä.


