
Rodeochair ble i 2015 tildelt 
Merket for god design. 

 Juryenkjennelse: «Dette er et møbel med klare skulpturelle 
kvaliteter. Det estetiske uttrykket gjør at Rodeo skiller seg 
ut. Den har gode proporsjoner, og fremstår som tydelig 

i sitt uttrykk. Med tre som det bærende elementet, er 
det formmessige uttrykket rolig og subtilt. Designerne 

kombinerer en imøtekommende, myk form med 
ergonomiske kvaliteter. Juryen mener Rodeo er nyskapende 

i sin enkelhet.»

Rodeostolen er 53 cm i diameter, 36 cm i bunn og 
31 cm i topp. Den er laget av formspent kryssfiner og 

består av 9 lag. På undersiden av stolen er det en 
sirkulær gummiring, som bidrar til økt stabilitet.

BRUKERVEILEDNING MANUAL

1 START med 20 - 30 min. sittesekvenser for 
 GRADVIS å øke tiden.
 Start with 20 to 30 min. sequences and then 
 gradually increase the time.

2 Et ben på hver side av stolen og skuldre i midtstilling.
 One leg on each side and shoulders in middle position.

3 BALANSÉR og koordiner sittingen til enhver tid.
 Always balance and coordinate your position.

4 Bruk stolens FRIHETSGRADER i alle plan, ut fra egen
 forutsetning og kjenn GLEDEN av å kunne leke juuuhu!!!
 Use the chairs freedom of movement and feel the joy  
 of being able to play juuuhu!!!

juuuhu!!!

Rodeo Chair was in 2015 awarded 
The Award for Design Excellence.

  The jury’s verdict: ”This is a piece of furniture with 
clear sculptural qualities. The aesthetic expression 
allows Rodeo to stand out. It has good proportions 

and appear evident in his expression. With wood as 
the main element, the design expression is calm and 
suttle. The design combines a welcoming, soft shape 
with ergonomic qualities. The jury believes Rodeo is 

innovative in its simplicity. ”

Rodeo chair is 53 cm in diameter, 36 cm in bottom and 
31 cm on the top. It is made of molded plywood and 
consists of 9 layers. On the bottom of the chair there is 

a circular rubber ring which helps increase stability.



Gratulerer med ditt 
nye designmøbel & 

investering i rygghelse!
Målet med Rodeochair har vært å utvikle et 

stolkonsept som fremmer god rygghelse gjennom 
å legge til rette for en aktiv sittestilling og bruke 
menneskets naturlige trang til å bevege seg. 

Rodeochair har et moderne designuttrykk, 
som passer i private hjem, på kontorer 

og i skolesektoren.

Congratulations on your new 
design furniture & 

Investment in spinal health!
The aim of Rodeo Chair has been to develop a 

chair concept that promotes good spinal health by 
facilitating an active sitting position and use the 

natural human urge to move.

Rodeo Chair has a modern design idiom
suitable for private homes, offices

and in the school sector.
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