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SVENSTOL® Office

Kalla den inte ”direktörsstol”
Låt dig inte luras av första anblicken. Klassiska direktörsstolar är i och för
sig stora och snygga. Men de är inte särskilt lämpliga för långa, sittande
arbetspass. Det är däremot Svenstol® Office. I denna stol kan du kan sitta
riktigt länge.
En kontorsarbetare sitter i genomsnitt mellan 5 och 6 timmar om dagen. Det
är mycket, och för att klara det krävs en riktigt bra arbetsstol. Det finns gränser för hur länge man kan sitta på en vanlig kontorsstol innan det blir för obekvämt.
Om du sitter längre än genomsnittet under din arbetsdag är Svenstol® Office
definitivt något för dig. Den främjar ett aktivt sittande vilket bidrar till att du kan
hålla dig fokuserad. Stoppningen förenar komforten hos ett fordonssäte med
rörelsefriheten hos en kontorsstol. Du kan dessutom tryggt luta dig tillbaka och
koppla av – ofta får man ju de allra bästa idéerna i just denna sköna ställning!

Svenstol® Office | 3

Gjord för dig som sitter mycket
Stolar från StolComfort utvecklades från början för permanent användning
i kontrollrum där arbetsstolar används 365 dagar om året, 24 timmar om
dygnet. Arbetsuppgifterna i ett kontrollrum innebär nästan alltid ett mycket
stort ansvar. Fel som begås på en larmcentral, i kontrolltornet på en flygplats
eller i ett kraftverk kan ha omedelbara och mycket allvarliga följder. Här måste man kunna arbeta fokuserat och agera snabbt. Och därför måste 24-timmarsstolen säkerställa att användaren sitter avslappnat och inte blir uttröttad.
Svenstol® Office är baserad på de viktigaste fördelarna hos StolComfort´s
24-timmarsstolar. Du sitter på ett aktivare sätt vilket främjar blodcirkulationen.
Dessutom kan du koppla av ordentligt när du behöver en kort paus. Precis som
i ett ergonomiskt bilsäte sitter du ibland flera timmar i sträck i en arbetsstol. Den
måste därför vara konstruerad på ett sådant sätt att du slipper muskelspänningar och behåller koncentrationen.

Ett måste i kontrollrummet: en riktigt bekväm stol.
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Allt utom en vanlig kontorsstol
Det som utmärker Svenstol® Office är kombinationen av ett fordonssätes
komfort och belastningsförmåga med ergonomin hos en bra kontorsstol.
För att kunna omsätta detta koncept i praktiken krävs i de flesta fall helt
andra komponenter än de man använder till vanliga kontorsstolar.

1.

1. 6-vägs komfortnackstöd ger bättre avlastning av nack- och
axelmuskulaturen i varje sittposition
2. comfortPlus-stoppning: fördelar belastningen och förebygger
muskelspänningar

2.

3.

3. Upp- och nedfällbara armstöd: Inställbara och kan fällas upp helt, som alter
nativ finns även T-armstöd där höjd, bredd och djup kan ställas in
4. Stålram med snabbinställning: ramen är betydligt mer stabil än på en vanlig
kontorsstol. Via snabbinställningen av rygglutningsvinkeln (finns på stolssidan)
växlar du mellan en aktiv och en avslappnad sittposition
5. Stabilt justerbart sittdjup: sitsytans djup kan enkelt justeras upp till 8 cm
6. activePlus-mekanik: bidrar till ytterligare aktivering när man sitter, vilket i sin tur
leder till bättre blodtillförsel och mindre spända muskler

4.

7. Sitshöjd: som standard 12 cm justerbar i höjdled (kan även väljas i lågt eller högt
utförande), konisk förlängning för hög belastning

5.
6.

8. Fotkryss med 6 armar: så stabil att den skulle kunna tjänstgöra som vilstol
Utförande

7.
8.

9. För användare som väger över 150 kg finns stolen i ett utförande där activePlusmekaniken är ersatt med en mekanik med reducerad lutningsvinkel (15° bakåt och 0°
framåt) och med extra fjädring
10. I det främre partiet är den skålade sitsen förstärkt med en stålplatta
11. Gasfjädern för höjdjusteringen är utrustad med en teleskoppelare, vilket minimerar
mekaniskt glapp orsakat av slitage

Från topp till tå inställd på långa, sittande arbetspass.
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comfortPlus:
Sittkomfort många timmar i sträck
Känner du igen det här? Du sätter dig bakom ratten i en ny bil och känner
dig helt avslappnad – även efter att ha kört en riktigt lång sträcka. Den sköna känslan är ett resultat av forskning kring faktorer som stoppningens form
och struktur, skummets densitet och cellstruktur, materialet som används
i klädseln och stoppningstekniken. När det gäller vår comfortPlus-stoppning anpassar vi denna kunskap till de ergonomiska krav som ställs vid bildskärmsarbete.
Stoppningen förhindrar felaktig belastning. Kroppsvikten fördelas jämnt över en
maximerad yta. Användaren kan inta och behålla en aktiv och upprätt sittposition. Musklerna avlastas, blodcirkulationen förbättras och genom det minskade
trycket på diafragman underlättas andningen samt syretillförseln till hjärnan. Med
andra ord får du de bästa förutsättningarna för fokuserat arbete.

Med comfortPlus-stoppningen sitter du bekvämt och arbetar utan att få muskelspänningar.
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activePlus:
Sitt aktivt och arbeta fokuserat
1.

Vi rör oss inte tillräckligt när vi sitter. Det gör att vår muskulatur blir
överansträngd eftersom den inte är gjord för statiskt arbete. När muskelfibrerna är kontinuerligt spända pressas blodkärlen samman, och då når bara
små mängder av glukos och syre fram till musklerna. Din kropp reagerar
genom att skicka mer och mer energi, men den kommer inte fram. Resultatet
blir muskelspänningar, smärta, dålig hållning och förtida försämring av prestationsförmågan. Lösningen är aktivt sittande. activePlus-mekaniken aktiverar
musklerna och gör att de får växla mellan belastning och avlastning, vilket är en
viktig faktor för att förebygga problem.

2.

Med activePlus-mekaniken sitter du avslappnat och aktivt.

Ergonomisches
Produkt

Du aktiverar mekaniken enkelt med spaken (1.) på sidan av stolen och växlar
mellan en avslappnad och en aktiv sittposition. Den kombinerade lutningsvinkeln
mellan sittytan och ryggstödet ligger på generösa 40°. Därför kan du luta dig tillbaka i en avslappnad ställning (2.), och då stimulerar du tankeverksamheten med
nya perspektiv samtidigt som diskarna och den stödjande buk- och ryggmuskulaturen avlastas rejält. Tack vare fotkrysset med 6 armar står stolen alltid stabilt.

www.igr-ev.de
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Stolen med ESP
Svenstol® Office måste inte genomgå något trafiksäkerhetstest. Men vårt
Ergonomiska Stabilitets Paket ger dig ändå säkerhet. Du kan vara tryggt
förvissad om att din stol kommer att hålla längre än alla andra stolar, även
vid permanent belastning. Speciella konstruktionslösningar som stålramen,
den hållbara mekaniken, den slitstarka stoppningen och den förstärkta
höjdjusteringen bidrar till att säkerställa att din Svenstol® Office kommer att
tjäna dig under många år. Tack vare fotkrysset som har 6 armar är denna stol
så stabil att den skulle klara ett trafiksäkerhetstest.
När det gäller sittkomfort finns det två viktiga faktorer som måste uppfyllas:
stolen måste underlätta arbetet, och den måste hålla länge. Därför väljer vi material med särskilda egenskaper till våra klädslar. Våra läderklädslar är dessutom
andningsaktiva och robusta, våra tyger är mer slitstarka än de material som används för vanliga kontorsstolar. Det permanent elastiska skummet i stoppningen
har vi hämtat från fordonsindustrin. Om sittkomforten trots allt inte längre håller
måttet efter många års användning kan du enkelt byta ut dynan.
Utförande

GARANTIE

Svenstol® Office

Extremt stabil, utvecklad för dygnet-runt-användning.

ÅR

ÅR

För stolsanvändare som väger över 150 kg har vi utvecklat en 150+-variant av Svenstol® Office. Tack vare den modifierade mekaniken (15° lutning bakåt och 0° framåt,
extra fjädring), den förstärkta skålade sitsen och en dubbel teleskop-gasfjäder
ger denna stol maximal stabilitet och komfort, även när man sitter längre perioder.
150+-stolen är utvecklad för användare upp till 230 kg.

GARANTIE

Svenstol® Office 150+
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Klädslar

Utrustning och tillbehör

6-vägs komfortnackstöd

Justering av sittdjup

Office X5 i läder
Svankstöd pneumatiskt

Svankstöd mekanism

Svenstol®-Armstöd

T-armstöd

Ytterligare alternativ finns i produktdatabladet och i översikten över våra tillbehör.

Standardfärger
Läder PG 1

Svart

Tyg PG 2 (Oxygen)

Svart

Office X6 i läder

Nackstödet finns i olika material och färger.

Grå

Blå

Fler färger finns på begäran
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