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MUSIKERSTOLEN DER VOKSER MED BARNET

Oktavia er en stol udviklet til unge musikere. Stolen har et unikt design, der sikrer
en ergonomisk korrekt sidde- og spillestilling for børn i alle aldre. Sædet hælder let
fremad, og kan indstilles i højden med en trinløs mekanisme. Når sædet klappes
ned låser det sig fast i den ønskede højde, hvilket gør det muligt for børn selv at
indstille stolen.
Oktavia er gennemtænkt i forhold til håndtering og opbevaring. Stolene vejer ganske
lidt og er derfor nemme at løfte og transportere, selv for et barn. Desuden kan de
stakkes tæt, og er dermed lette at opbevare på selv begrænset plads.
Oktavia er designet af arkitekt og musiker Camilla W. Nørgaard. Produktionen
foregår i Danmark med brug af miljørigtige materialer og produktionsprocesser.

får en god holdning, når de sidder på stolene, og man mærker tydeligt,
“ Eleverne
hvordan de foretrækker dem fremfor de andre stole, vi har til rådighed

> Vokser med barnet
> Trinløs regulering
> Nem og hurtig indstilling som barnet selv kan udføre
> Kan benyttes af alle instrumentgrupper
> Udviklet i samråd med musikpædagoger og ergonomer
> Forebygger og afhjælper rygskader
> Forbedrer barnets indlæringsvilkår
> Vejer under 5 kg. - let at håndtere og opbevare (10 stole fylder 105 cm.)
> Brugervenligt og tidløst design

opfylder mit behov for en stol til meget små OG meget høje celloelever.
“ ...Mandensidder
godt, og stolen er hurtig at ændre i højden - genialt system!

Oluf Hildebrandt-Nielsen

Karen Valeur

Musikskoleleder, Hørsholm Musikskole
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Kontakt os for information om nærmeste forhandler

