Svenstol® 24/7

Gula Ledartröjan för Svenstol® S5
en extraordinär 24h Stol är...
... som en Tour de France-cyklist. Endast de starkaste i både bergs- och fartetapper tar spets, svagare cyklister kommer aldrig till målet i Paris.
En 24-timmars stol måste även den tillhöra toppskiktet: Högsta nivå av komfort, extrem motståndskraft och förmågan att klara skiftarbete, olika användare och stressande kontrollrumssituationer.
Andra stolar kan orsaka onödiga spänningar, fel och kostnader och står helt enkelt inte hela Distansen.
Med en Svenstol® S5 passerar du enkelt mållinjen och övervinner de toppar som representeras av
både stress och tuffa miljöer, mållinjen känns helt enkelt inte så avlägsen.

Svenstol S5 Tyg/Läder komplettera med komfortnackstöd
och uppfällbara armstöd.
®

Svenstol®
Made in Germany
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Överför bilens komfort till ditt kontor
sitt bekvämt under långa perioder
Är det samma för dig? Får du en känsla av välbefinnande när du sätter dig i bilen - även på långa
resor. Denna fantastiska känsla är resultatet av forskning kring faktorer som form och struktur av
dämpning, skumdensitet och cellstruktur, klädselmaterial och stötdämpande teknik.
Med vår comfortPlus stoppning, har vi anpassat denna kunskap för de ergonomiska kraven vid
terminalarbete. Den optmerade kontaktytan möjliggör förbättrad viktfördelning och minskad muskelspänning: idealisk för långa pass som kräver fokus på arbetet.

comfortPlus stoppning för avslappnat och spänningsfritt sittande när du arbetar.
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Aktivt sittande
Fokuserad på arbetet
I kritiska situationer i ett kontrollrum, måste rätt beslut fattas snabbt. Vår activePlus mekanism hjälper dig att fokusera på uppgiften.
Dynamiken är baserad på den integrerade Torsionsfjädern: Det konstanta mottrycket när du lutar
dig mot ryggen tillsammans med sitsen lutning bidrar till ett aktivt sittande. Som i sin sin tur skapar
bättre blodcirkulation, tack vare den generösa vinkeln mellan sits och rygg på hela 45 grader.

Ergonomisches
Produkt

Detta öppnar upp nya perspektiv när det kommer till att avlasta diskar och muskler.

activePlus mekanismen möjliggör ett aktivt sittande.

www.igr-ev.de
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Ryggstödsram
av stål

Vårt ESP-System
Ergonomiskt stabilitetsprogram
Formgjuten stoppning

Stolar i kontrollrum utsätts för upp till sju gånger högre belastning än stolar i normal kontorsmiljö.
Detta beror inte bara på att stolarna används kontinuerligt. Stolarna används av flera olika personer
vilket innebär mer sittande samt många olika inställningar. Största delen användare är dessutom
män vilket gör att belastingen viktmässigt ligger högre än genomsnittet
Vår ESP ser till att en Svenstol® S5 klarar dessa belastningar under många år.

Justerbar
sittdyna
Sitsram
av stål

Förstärkt hylsa
till gasfjädern

Gungmekanism
av speciallegerat stål

6 armat
Fotkryss

Ergonomi innebär också Hållbarhet: de olika delararna av vår ESP.
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En för alla
Perfekt vid många användare
I kontrollrum är det särskilt viktigt att stolen kan anpassas till behoven för alla tänkbara användare.

Snabb och enkel inställning för olika användare.

Nackstöd

Armstöd

Armstöd med
höjdjustering

Ryggstöd

Sitthöjd

Svankstöd

Mekanism

Längdjustering
av sitsen
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Det finns bara en
Svenstol® i klassisk tappning
Svenstol® kan även fås i en klassisk direktörsdesign. Den breda något stramare formen med de
längsgående piporna ger en behaglig avlasting. Här har vi lagt fokus på tidlös design och kvalitet.
Naturligt vis har vi sett till att du får samma komfort i vår Svenstol® S6 som i vår Svenstol® S5. Slå
dig ner och upplev en helt ny nivå av komfort. Känn att du kan utföra ditt arbete bevämt och avslappnat. Men kom alltid ihåg: Övertid betalar ingen extra för.

Svenstol® S6 i svart Läder med komfortnackstöd och uppfällbara armstöd.
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Önskar ni mer komfort på arbetet?
Lär då känna Svenstol® S5 och S6 bättre
Produktbladet med våra klädselvarianter och utrustningsalternativ kan du få kostnadsfritt från oss.
All information finns även tillgänglig via vår hemsida.
Gratis provstol:
Hur bra våra stolar är kan man inte veta utan att prova: Vi erbjuder er därför att kostnadsfritt få en
Svenstol® till förfogande under en testperiod.

E-Mail:
Phone:

info@stolcomfort.com
+46 (0) 522 177 - 42

Produktblad

SVENSTOL® DIN 68877
S6
DIN 68877
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Samtliga produktunderlag finns att
ladda ner via www.stolcomfort.com.
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