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Valgmuligheter
• Treslag: bjørk, eik 
• Overflate: svart/hvit heldekkende lakk, beis eller farge etter NCS-kode
• Tekstil: kunstskinn, polyester eller ull fra Helland standard kolleksjon
• Kan leveres med vannbasert lakk

Hygienefordeler
• Ingen/få smussoppsamlende områder
• Enkel å rengjøre
• Kunstlær og tekstil som tåler spriting
• Avtakbart trekk som kan vaskes
• Vanntett, sklisikkert varetrekk

Rengjøring
Illusion kunstlær er spesielt godt egnet til møbler og utstyr i helsesektoren, 
treningsbenker og andre offentlige miljøer der det stilles høye krav til kvali-
tet og rengjøring. Er ekstremt slitesterkt med hele 500 000 Martindale. 

Produktet rengjøres med PH-nøytralt lunkent såpevann og en myk klut eller 
børste, ettertørk med en fuktig klut, ikke bruk løsningsmidler eller kjemiske 
rengjøringsmiddel. Flekker fra blekk, vin, kaffe, olje, fett eller fargepiggmen-
ter fra tekstil, bør fjernes så raskt som mulig. Produktet kan også rengjøres 
med 75 % alkoholholdig rengjøringsmiddel, uten behov for ettertørk med 
vann.

Miljømerking
Alle møblene skal kunne leveres Svanemerkes. Dette forutsetter valg av 
overflatebehandling av treverk og tekstil i henhold til Svanemerkets kriterier. 
Merk: Møbler med overfalter som skal sprites vil ikke oppfylle kravene til 
Svanemerking - lakk som tåler spriting er ikke Svanemerket. 
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Produktegenskaper
• Avstand mellom sete og rygg
• Avtagbare setetrekk med 
 vanntett beskyttelsestrekk
• Avtagbare ryggtrekk med 
 vanntett beskyttelsestrekk
• Avtagbart nakkeputetrekk
• Nakkepute inkludert
• Trinnløs regulering eller fast rygg
• Knapper i rygg
• Vinkel mellom sete/rygg 94-120°
• Treunderstell
• Spritbar (syreherdet lakk)
• EPD
• Møbelfakta

Tilleggsfunksjoner
• Ekstra sittehøyde på inntil 5cm
• Valgfri nakkepute
• Uten knapper i rygg
• Annen farge på knapper i rygg
• Reguleringshendel for rygg på vestre side
• Dobbeltspak for trinnløsregulering
• Skyvehåndtak rygg
• Hjul/fotbrett
• Hjulvogn 
• Ergonomisk skråpute
• Sklisikkert vaskbart varetrekk
• Svanemerket

Informasjon
Pan er en lun og hjemmekoselig hvilestol, som samtidig er stilren og nett i uttrykket. 
Stolbena i heltre gir den et lett og moderne preg i rommet. Pan er ergonomisk formet, i 
tillegg til at sitteflaten, vinkelen i ryggen og de gripevennlige håndtakene gjør stolen trygg 
og enkel i bruk.



Design
Helge Taraldsen, MNIL

Mål

Bredde Høyde Dybde
Sitte-
høyde

Armlene- 
høyde

Sitte-
dybde

Pan hvilestol 63 116 78 46 63 48-52

Pan fotskammel 47 43 37 41 - 37

helland.no

Om Helland
Siden 1947 har Helland produsert funksjonelle møbler som gjør hverdagen enklere. Vår visjon
er å tilby høy kvalitet i produkt og design, store tilpasningsmuligheter og fl eksible løsninger.

Møbler som varer
Bærekraft handler om mer enn miljøvennlige materialer. Gjennom godt håndverk,
funksjonalitet og tidløst design, er et møbel fra Helland skapt for å vare.

Miljø
Svanemerket, Møbelfakta sertifi sert, FSC sertifi sert og EPD godkjent. Helland Møbler AS er 
miljøsertifi sert i henhold til ISO-14001. 

SVANEMERKET

Undertittel
1234 5678

Norsk design, produsert av Helland Baltic, Estland.
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VEDLIKEHOLD	MØBELTEKSTILER

Smuss og støv som blir liggende i stoffet er med på å bryte ned tekstilfibrene 
og bidrar sterkt til å forkorte stoffets levetid.

Regelmessig (ukentlig) støvsuging med myk børste hemmer nedbrytingen og er 
helt nødvendig for at stoffet skal oppnå lang levetid. Viktige vedlikeholdsfaktorer er:
• Hovedrengjøring
• Flekkfjerning
• Kontroll av fargeekthet
• Forsiktighetsregler for møbeltekstiler

HOVEDRENGJØRING
Begynn å rengjøre møbelstoffet så snart du ser at at støvsuging og vanlig støv
tørking ikke lengre er nok. Til hovedrengjøring anbefales skumrens. Kontakt 
 møbelets forhandler for veiledning. Hvor hyppig dette bør gjøres avhenger av 
 møbelbruken, men de delene av møbelet som kommer i kontakt med kroppen bør 
rengjøres minst en gang hver tredje måned.

FLEKKFJERNING
Når uhellet er ute, er det viktig å få fjernet sølet/flekken så raskt som mulig. En ny 
flekk lar seg lettere fjerne enn en gammel. Får du en flekk som du er usikker på 
hvordan du skal fjerne, bør du kontakte møbelets forhandler. For fjerning av flekker 
bør du unngå vanlige husholdningsvaskemidler ettersom mange av dem er for 
 kraftige for tekstilet, og ALLE andre produkter som inneholder løsemidler eller olje, 
ettersom de kan ødelegge stoffene.

KONTROLL AV FARGEEKTHET
Ved hovedrengjøring og flekkfjerning skal du alltid sjekke at stoffets fargestoffer 
tåler det vaskemiddelet du skal bruke. Gjør en prøve på et sted på møbelet som 
ikke synes. La det tørke, og sjekk resultate.

Naturfibre: Tekstiler som er laget av naturfibre som bomull, lin og ull, eller av kunst
fiberet viskose, er svært behagelige fordi de puster og suger opp svette. Disse 
tekstilene er hydrofile – trekker og suger til seg vann og alt som inneholder vann. 
Tekstilene er også oleofile – absorberer olje og fett, f.eks. fettsyrene fra svette.

Syntetfibre: Tekstiler som er laget av syntetfibre som polyester, polyamid og akryl, 
har enestående mekanisk motstandsevne. Disse tekstilene er hydrofobe – avviser 
vann og andre vesker. Flekker fra væskesøl og vannbaserte produkter blir ikke 
sugd opp av fibrene, og disse flekkene er dermed enklere å fjerne. Fibrene er 
 imidlertid oleofile – trekker til seg olje og fett.

Blandingsfibre: Tekstiler laget av blandingsfibre – ulike kombinasjoner av naturlige, 
kunstige og syntetiske fibre, er svært motstandsdyktige mot flekker og har ypperlig 
komfort.

FORSIKTIGHETSREGLER FOR MØBELTEKSTILER
Lysekthet: Mange møbler ødelegges unødig av påvirkning fra sollys. Husk at all 
lyspåvirkning vil svekke både fibrene og fargestoffene i tekstilet. Selv om møbel
tekstilet er testet og godkjent for lysekthet, bør møbelet plasseres slik at direkte 
sollys og skarpe reflekser unngås. Persienner eller markiser anbefales, men vær 
samtidig oppmerksom på at ikke alle tekstiler i markiser eller gardiner stopper 
 skadelig UVstråler.

Det er viktig å tenke over at solen skinner inn i rommet også når vi ikke selv er tilstede! 
Spesielt den «lave» solen på våre breddegrader når langt inn i rommet – hele 
dagen. Skal du være lenge borte, bør møblene tildekkes spesielt. Spør din møbel
forhandler hvordan du best kan beskytte dine møbler så de ikke forringes unødig av 
sollys.

Hvordan unngå skader på møbeltekstiler: Klær med ekstremt grove sømmer eller 
skarpe detaljer som f.eks. nagler, eller belter med metallbeslag, øker slitasjen og 
kan trekke ut tråder. Dongeriklær – særlig nye, og klær med uutvasket fargestoff, 
kan medføre avfarging. Gjenstander eller verktøy i baklommer kan skade møbel
tekstilet.

Møbeltekstilers levetid: Manglende stell og vedlikehold reduserer stoffets levetid. 
Brukes møbelet ekstremt mye hver dag, anbefales varetrekk og armbeskyttere 
 (dette kan bestilles til de fleste møbler).

Kjæledyr: Kjæledyr og stoppede møbler hører ikke sammen. Hår, klør og sikling 
sliter hardt på stoffet. Firbente familiemedlemmer bør være i kurven sin, ikke i 
møblene.

NO





LIST OF FASTENERS 
Product Name: PAN HIGH-BACK CHAIR 
Product ID Nr: HB68054 
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• Web: https:/fwww.helland.no/
• Mail: helland@helland.no
• Phone:+4 7 70 27 90 00
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HELLAND� 
Fumiture that cares 

0ESCRIPTION QTY. 

Cylinder head boll M6x76mm 4 

Cross dowel M6 4 

Bullerfly nul M6 2 

Hexagon bolt M8x30mm 2 

Hexagon nut MB 2 

Standard Gas Spring with wire holder/sel 1 

Pan head scrcw D4.Sx16mm 17 

Stor wosher M8 2 

Plostic srde bearing DI OxDB L1 7 2 

Glide D22mm white plastic 4 

Seat regulat1on bracket [sleell 2 

Brocket for gas spring: seat regulalion [steel] l 

Standard gas spring sel wilh wire l 

The parts of the producrt marked with red text 
are WEARING PARTS 

Textiles are defined as wearing parts. The seat 
cushion and armrests in combination with artificial 
leather will be defined as wearing parts on the 
PAN chair, as this is stapled to the seat cushion 
without the possibility of changing the textile only.
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