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En elegant kontorstol skabt i samarbejde med italienske Sitland i et stilrent design og med en unik siddekomfort. Æstetisk ergonomi. 

Navnet er Strike.

Strike er udstyret med synkron funktion, der betyder, at sæde og ryg bevæger sig synkront og sikrer, at kroppen støttes i enhver 

siddeposition. Stolens netryg sikrer god ventilation og maksimal komfort. Strike er æstetisk ergonomi designet til timerne ved 

computeren både på kontoret og i hjemmet. Og samtidig et møbel i italiensk design.

Italiensk møbel design. Æstetisk ergonomi. 
Også til hjemmearbejdspladsen.

Strike



Strike
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Funktioner og valgmuligheder

Standard: Justérbar sædehøjde, sædedybde og vippemodstand.

Valgfrit tilbehør: Justérbart armlæn, lændestøtte, nakkestøtte og poleret understel.

Kvalitet

Strike er godkendt ift. EN1335.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på Strike. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under

forudsætning af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.
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En 97% genanvendelig kontorstol skabt i samarbejde med italienske Sitland i et stilrent design, hvor det naturlige, miljøansvarlige og 

grønne element kommer klart til udtryk. Miljøbevidst siddekomfort. Navnet er Leaf.

Leaf er udstyret med synkron funktion, der betyder, at sæde og ryg bevæger sig synkront og sikrer, at kroppen støttes i enhver 

siddeposition. Leaf byder på en særlig unik siddekomfort med ”Freedom Seat”, hvor sædet gøres frit flydende og således 

konstant tilpasses kroppens bevægelser. Leaf er grøn ergonomi og repræsenterer en ny tilgang til miljøproblemet i dag og i morgen. 

Leaf udtrykker en ansvarlighed for den verden, vi efterlader til vore børn.  

Stilrent design og ergonomisk komfort.
97% genanvendelige materialer.

Leaf



Leaf
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Funktioner og valgmuligheder

Standard: Justérbar sædehøjde, sædedybde, lændestøtte og vippemodstand.

Valgfrit tilbehør: Justérbart armlæn og poleret understel.

Kvalitet

Leaf er godkendt ift. EN1335.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på Leaf. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under

forudsætning af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.



En klassisk smuk kontorstol skabt i samarbejde med italienske Sitland i et minimalistisk og originalt design og med en unik siddekomfort. 

Æstetisk ergonomi med mange variationsmuligheder. Classic vil ikke bare passe ind i sine omgivelser, men vil gøre miljøet smukkere.

Classic Executive er udstyret med en avanceret vippefunktion, som sikrer at fødderne bliver på jorden, når stolen lænes tilbage. Og

vippefunktionen tilfører samtidig stolen en særlig designmæssig lethed.

Med den formspændte ryg går funktionalitet, italiensk design og minimalisme op i en højere enhed og sikrer optimal lændestøtte. Classic 

er den fortjente luksus designet for både øje og krop.
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Classic
meeting

 Classic Plus
executive

 Classic Plus
executive

 Classic Plus
meeting

Classic
meeting

Den fortjente luksus, når man ikke vil nøjes.
Navnet er Classic. Classic og Classic Plus.

Classic



Classic
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Modeller

Classic (kanalsyninger).

Classic Plus (utraditionelle syninger).

Funktioner og valgmuligheder

Executive

Standard: Justérbar sædehøjde og vippemodstand, armlæn og poleret understel.

Valgfrit tilbehør: Armlænspuder.

Meeting

Standard: Justérbar sædehøjde eller returdrej, armlæn og poleret understel.

Valgfrit tilbehør: Armlænspuder.

Kvalitet

Classic er godkendt ift. EN1335.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på Classic. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under

forudsætning af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.

Classic
executive

 Classic Plus
meeting

 Classic Plus
executive
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Når det gælder design og ergonomi, lever Invicta op til sit navn og er uovervindelig i sin prisklasse. Invicta er en enkel og stilren kontorstol 

med fokus på siddekomfort og æstetik. Stolen er skabt i samarbejde med italienske Sitland, og er udstyret med synkron funktion, der betyder, 

at sæde og ryg bevæger sig synkront og sikrer, at kroppen støttes i enhver siddeposition. Stolens integrerede lændestøtte og netryg sikrer god 

ventilation og maksimal komfort. 

Italiensk møbel design.
Ergonomi til kontoret eller hjemmearbejdspladsen.

Invicta



Invicta

13

Funktioner og valgmuligheder

Standard: Justérbar sædehøjde, sædedybde, lændestøtte og vippemodstand.

Valgfrit tilbehør: Justérbart armlæn.

Kvalitet

Invicta er godkendt ift. EN1335.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på Invicta. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under

forudsætning af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.
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En avanceret, intelligent og samtidig enkel kontorstol skabt efter ønsket om unik siddekomfort, brugervenlighed og tidløs design. Som noget 

ganske specielt har stolen automatisk vægtregulering, der er en særlig fordel, når forskellige personer bruger den samme stol i hjemmet 

eller ved rotation på arbejdspladsen. Stolen er udstyret med multi synkron funktion, der betyder, at ryglænet ved tilbagelæning i stolen vinkles 

mere end sædet. Ryggen aflastes, hoftevinklen åbnes og blodcirkulationen stimuleres. Sædets fremadhældning kan låses i to forskellige 

udgangspositioner, eller holdes åbent og flydende i stedet. 6000i er fremtidens kontorstol. Stolen tilpasser sig automatisk efter dig.

Avanceret teknologi sætter nye normer 
for en kontorstols siddekomfort.

6000i



6000i
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Funktioner og valgmuligheder

Standard: Justérbar sædehøjde, sædedybde, ryglænshøjde og automatisk 

tilpasning af vippemodstand.

Valgfrit tilbehør: Justérbart armlæn og krom understel.

Kvalitet

6000i er godkendt ift. EN1335.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på 6000i. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under

forudsætning af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.



62/63 serien er optimeret i samråd med eksperter indenfor ergo- og fysioterapi. “Det er bedre at forebygge end at helbrede”. Det lyder 

måske lidt klicheagtig, men er 100% rigtig for omkostningsbevidste ledere. På den måde kan mange sygedage undgås og effektiviteten 

højnes. 62/63 serien er sund fornuft for kroppen, for øjet og for økonomisk bevidste.

6220 / 6320 6230 / 6330 6230 / 6330 6240 / 6340
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Når ergonomi optimeres. Det er 62/63 serien. 
Ikke ekstravagant design for designets skyld, 

men en harmonisk stil der behager øjet,  
og ergonomi der glæder kroppen.

62/63



6230 / 6330 6240 / 63406240 / 6340

6240 / 6340

62/63

Modeller

6220, 6230, 6240 (Free Float).

6320, 6330, 6340 (Multi Synkron).

Funktioner og valgmuligheder

Free Float funktion betyder, at sæde og ryg bevæger sig helt uafhængigt af hinanden og 

følger kroppens bevægelser. Sædets- og ryggens vippefunktioner kan låses hver for sig. 

Multi Synkron funktion betyder, at ryglænet ved tilbagelæning i stolen vinkles mere end sædet. 

Ryggen aflastes, hoftevinklen åbnes og blodcirkulationen stimuleres. Sædets fremadhældning 

kan låses i to forskellige udgangspositioner, eller holdes åbent og flydende i stedet.

Standard: Justérbar sædehøjde, sædedybde, ryglænshøjde og vippemodstand.

Valgfrit tilbehør: Justérbart armlæn, luftregulerbar lændestøtte, nakkestøtte og krom understel.

Kvalitet

62/63 serien er godkendt ift. EN1335.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på 62/63 serien. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under forudsætning

af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.
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Grundighed kan også beskrives som stabilitet. 6135 er af samme gode kvalitet som Lanab Designs øvrige stole, og 

hvor blot stolens færre funktioner resulterer i en lavere pris og et samtidigt større produktionsantal.

6135 er udstyret med synkron funktion, der betyder, at sæde og ryg bevæger sig synkront og sikrer, at kroppen støttes 

i enhver siddeposition. En stol som er nem at betjene, og derved en særlig fordel ved flere forskellige brugere.

Svensk grundighed. Det er 6135. En ergonomisk og enkel 
kontorstol skabt i samarbejde med Lanab Design.

6135



6135
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Funktioner og valgmuligheder 

Standard: Justérbar sædehøjde, sædedybde, ryglænshøjde og vippemodstand.

Valgfrit tilbehør: Justérbart armlæn og krom understel.

Kvalitet

6135 er godkendt ift. EN1335.

Garanti

Der ydes 10 års garanti på 6135. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under

forudsætning af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.



Senso. En familie af klassiske stilrene kontorstole med italiensk sans for detaljen. Senso familien S1, S3 og S5 er skabt 

i samarbejde med italienske Jes. Designet til timerne ved computeren både på kontoret og i hjemmet. Skabt med 

fokus på æstetik og fornuft. Stole produceret i den bedst mulige kvalitet til den bedst mulige pris i overensstemmelse 

med den nye virkelighed, vi lever i. 
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Fornuft og italiensk design. Det er Senso. En familie af kontorstole til både hjem og 
arbejdsplads. Designet for både øje og krop. Skabt med fornuft.

Senso

S1

Justérbart armlæn er tilbehør
til S1, S3 og S5



Senso
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Modeller 
S1, S3 og S5

Funktioner og valgmuligheder

S1 er udstyret med permanent rygkontakt, der betyder, at ryglænet følger  ryggens bevægelser. 

Justérbar sæde- og ryghøjde.

S3 er udstyret med flydende vip, der betyder, at sæde og ryg bevæger sig helt uafhængigt af 

hinanden og følger derved kroppens bevægelser. Justérbar sæde- og ryghøjde.

S5 er udstyret med synkron funktion, der betyder, at sæde og ryg bevæger sig synkront og 

sikrer, at kroppen støttes i enhver siddeposition. Justérbar sæde- og ryghøjde, sædedybde 

og vippemodstand. 

Valgfrit tilbehør: Justérbart armlæn.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på S1, S3 og S5. Garantien dækker fra den dato leveringen sker.

Garantien dækker fabrikationsfejl mht. funktion, materialer eller fremstilling, under forudsætning 

af at produktet vedligeholdes og anvendes alm. 8 timer per dag.

S3 S5
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Lanab Danmark leverer optimerede ergonomiske og æstetiske 

siddeløsninger til danske kontorer på arbejdspladser og i hjemmet. 

Vi er kundens garant for det bedste køb. 

Vi tror på langvarige samarbejder, og stiller store krav til vore 

leverandører. Derfor er kun tre leverandører sluppet gennem 

vores kompromisløse nåleøje.

•	 Lanab	fra	Sverige	er	topmålet	af	ergonomi.

•	 Italienske	Sitland	er	æstetikkens	mester.

•	 Jes	fra	Italien	er	ultimativ	“Value	for	Money”.

Alle tre leverandører, der leverer sund fornuft for både kroppen

og øjet.

Med til det bedste køb hører også den bedste levering. Vi har altid 

1.000 - 1.500 stole på lager, og vi sender altid med respekt for både 

dem, der har gjort sig umage for at producere, og dem der skal 

nyde. Møblerne bliver omhyggeligt transporteret med håndkraft 

fra vort lager til dig med Danske Fragtmænd.

Vi leverer de rigtige varer, til den rigtige pris, på den rigtige måde 

- til de rigtige kunder.
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Lanab Danmark
- Optimerer ergonomi og æstetik
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