Svenstol® 24/7

Geel tricot voor de Svenstol® S5
Een uitstekende 24-uurs stoel is...
...net de Tour de France. Alleen de sterkste klimmers en beste tijdritrijders rijden op kop. Mindere
goden maken geen schijn van kans om het doel in Parijs te bereiken.
Een 24-uurs stoel moet ook topfit zijn: hij heeft een fantastisch zitcomfort, is extreem belastbaar en
staat zijn mannetje in ploegendienstwerk, bij wisselende gebruikers en in stress-situaties in controlekamers. Andere stoelen zorgen onnodig voor stress, fouten, kosten en verliezen veel te snel hun
veerkracht.
Met een Svenstol® S5 bereikt u elke dag comfortabel de finish en de toppen van stress en werk zijn.

Svenstol® S5 in halfleder met Comfort hoofdsteun en opklapbare armleuningen.

Svenstol®
Made in Germany
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Van de weg naar het kantoor
Zitcomfort voor lange afstanden
Kent u dit? U stapt in uw nieuwe auto en u krijgt direct een heerlijk ontspannen gevoel - ook bij het
rijden van grote afstanden. Dit weldadige gevoel is het eindresultaat van onderzoek naar factoren zoals vorm en structuur van de kussens, dichtheid en celstructuur van het schuim, bekledingsmateriaal
en stoffeertechniek.
Voor onze comfortPlus-kussens passen wij deze kennis aan de ergonomische eisen van werken met
beeldschermen aan. Door de maximalisatie van het contactoppervlak wordt het gewicht beter verdeeld en gespannen spieren voorkomen: de beste voorwaarden voor geconcentreerd werken.

Het comfortPlus-kussen zorgt voor relaxed zitten tijdens het werken.
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Actief zitten
Geconcentreerd werken
In controlecentra moet in kritieke situaties snel de juiste beslissing worden genomen.
Ons activePlus-mechanisme zorgt ervoor dat deze taak geconcentreerd tot een goed einde wordt
gebracht.

Ergonomisches
Produkt

De dynamica is gebaseerd op de geïntegreerde draaiveer: de constante tegendruk bij het aanleunen
stimuleert samen met het kantelbare zitoppervlak een actieve zit en zorgt voor een goede doorbloeding. Met een recordhoek van 45 graden verleidt de kantelhoek van zitting en rug tot een ontspannen naar achteren leunen. Dat opent nieuwe perspectieven en ontlast de tussenwervelschijven en
spieren.

Het activePlus-mechanisme maakt ontspannen en actief zitten mogelijk.

www.igr-ev.de
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Rugleuning
van staal

ESP
Ergonomisch stabiliteitsprogramma
Slijtvaste kussens

Stoelen in controlecentra worden zever keer zwaarder belast dan stoelen in een kantoor. Dit wordt
niet alleen veroorzaakt door permanent gebruik. De stoel wordt door verschillende personen gebruikt en daarom vaak versteld; een aanzienlijk groter deel van de werktijd wordt zittend doorgebracht; tijdens het werk worden vaak zitposities ingenomen die de stoel zeer hoog belasten; de
gebruikers zijn vooral mannen en het gemiddelde gewicht is hoger.
Ons ESP zorgt ervoor dat een Svenstol® S5 deze belastingen jarenlang het hoofd kan bieden.

Zitkussen
vervangbaar
Zitframe
van staal

versterkte geleiding
van de gasveerkolom

Mechanisme van speciaal gelegeerd staal

6-tenig voetkruis

Ergonomie staat ook voor houdbaarheid: de afzonderlijke elementen van ons ESP.
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Eén voor allen
Perfect voor wisselende gebruikers
Juist in controlekamers, waar veel verschillende personen de stoelen samen delen, is het belangrijk
dat de stoel zich zo optimaal mogelijk laat aanpassen aan de lichamelijke behoeftes van alle gebruikers. Naast de hoogte van de armleuningen en de hoofdsteun kunnen ook de pneumatische lendensteun en de zitdiepte speciaal worden ingesteld op de individuele eisen.

Eenvoudig en snel: instellingen voor wisselende gebruikers.

Hoofdsteun

Armleuning

Armleuning
met hoogte
aanpassing

Rugleuning

Zithoogte

Bekkensteun

Mechanisme

Zitdiepteverstelling
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Er kan maar één stoel de beste zijn!
Svenstol® ook in de klassieke versie
De Svenstol® is ook verkrijgbaar in het klassieke design van een directiestoel. De brede, licht getailleerde rugleuning en de kussens met verticale strepen maken bij de Svenstol® S6 twee dingen
direct duidelijk: hier worden knopen doorgehakt en tijdloze kwaliteit heeft voorrang boven het snelle
gewin.
Natuurlijk gaat het ook bij Svenstol® S6 vooral om een
comfortabele zit en ontspannen werken. Daarom zijn de functies en het zitcomfort hetzelfde als bij
de Svenstol® S5. Gaat u zitten en ervaar een geheel nieuwe zitbeleving. Maar vergeet nooit: niemand betaalt uw overuren.

Svenstol® S6 in zwart leder met Comfort hoofdsteun en opklapbare armleuningen.
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U wilt graag meer comfort tijdens het werk?
Maak dan kennis met Svenstol® S5 of S6
De productinformatiebladen met alle soorten bekleding en uitrustingsopties kunt u gratis bij ons aanvragen. Alle informatie en documenten vindt u ook op onze website.
Gratis uitproberen:
Hoe goed onze stoelen echt zijn, ontdekt u alleen in de praktijk: u kunt hiervan persoonlijk een beeld
vormen tijdens een gratis test. Wij stellen graag een teststoel voor u ter beschikking.

E-mail:
info@stolcomfort.com
Telefoon: +49 (0) 5261 28897-0
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Alle productdocumenten kunnen worden
gedownload op www.sventstol.com.
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