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ESP - Ergonomiskt stabilitetsprogram

Speciallösningar

SLITSTARKA MATERIAL
När det gäller klädseln väljer StolComfort material med speciella egenskaper. Lädret som används kan andas och är samtidigt robust och tyget
är cirka 20 gånger mer slitstarkt än vad som är standard på vanliga
kontorsstolar.

Höga belastningar på en 24-timmars stol
I teorin är det enkel matematik, en 24-timmars stol i ett kontrollrum används fem gånger så mycket som en genomsnittlig kontorsstol. Om en kontorsstol håller i 10 år så håller samma stol i ett
kontrollrum i 2 år. I praktiken fungerar dock inte denna uträkning, kontorsstolar blir i regel defekta
och oanvändbara redan efter en kort tid i ett kontrollrum. Ekvationen tar inte hänsyn till viktiga
faktorer som till exempel att stolen används av flera olika personer och ofta måste ställas in för
att passa den specifika användaren.
StolComforts ergonomiska stabilitetsprogram (ESP) säkerställer att Svenstol® S5 klarar höga
belastningar under flera år.

SVENSTOL ARMSTÖD
Armstöden kommer även de ifrån fordonsindustrin och klarar därför
mycket högre belastningar än vad som är standard på kontorsstolar.

STÅLRAMAR
Ramarna i Svenstol® är av stål och är konstruerade så att de till och med
skulle klara av ett krocktest. StolComfort kompromissar inte med ramarna eftersom de på grund av de omväxlande och delvis extrema sittpositionerna är utsatta för mycket högre belastning än en vanlig kontorsstol.
UTBYTBAR SITTDYNA
Om något mot förmodan skulle hända med sittdynan går det att byta ut
den mot en ny.

STABIL & UNDERHÅLLSFRI MEKANIK
Principen bakom mekaniken är enkel. Den ska erbjuda en hög komfort
tillsammans med en så enkel konstruktion som möjligt och en maximal
stabilitet. Mekaniken är speciellt utvecklad för 24-timmars användning
och utrustad med en förstärkt fjäder anpassad för belastningen som den
utsätts för i ett kontrollrum. Den är också utrustad med ett slitstarkt låssystem och om den trots allt någon gång skulle få en defekt så kan hela
mekaniken enkelt bytas ut.

STOPPNING AV HÅLLBART ELASTISKT SKUM

FOTKRYSS MED 6 ARMAR

GASPELAREN

Förutom de bärande elementen, ramen och mekaniken, måste även de
övriga komponenterna kunna förena komfort och stabilitet. Ett exempel
på detta är fotkrysset som har 6 armar i stället för 5 som är det vanliga.
Detta gör att stolen blir mer stabil och risken för att den ska tippa är
väldigt liten.

Gaspelaren är en hårt belastad del av stolen och pelaren som används är
av högsta hårdhetsklass och kvalitet.

Skummet i stoppningen kommer ifrån fordonsutvecklingen och har en
permanent elastisk kvalitet och kombinerar komfort och hållbarhet.
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