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Geraffineerd
de Svenstol® bij Bayernoil
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De Svenstol® –
voor 24/7-gebruik
bij Bayernoil

"De stoelen zijn zeer
stabiel en duurzaam. En de
service van StolComfort is
betrouwbaar en snel."
Klant van het eerste uur: al tien jaar maakt Bayernoil gebruik van de
bewezen 24h-stoelen van Svenstol®.

Voordat uit een vat olie 39 T-shirts, 70 kilowattuur stroom, 4 kilo asfalt, 540 tandenborstels of 750 kammen kunnen ontstaan,
moet de olie – een mengsel van koolwaterstoffen, wat zwavel en sporen zuurstof,
stikstof en metalen – worden afgebroken
tot zijn afzonderlijke bestanddelen. Dit
veredelingsproces vindt plaats in raffinaderijen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
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Momenteel bevinden er zich in Duitsland 13 raffinaderijen die per jaar 101 miljoen ton minerale olie
produceren en daarmee Duitsland tot het land met
de grootste concentratie raffinaderijen in de EU maken. Een daarvan is de Bayernoil-raffinaderij in de
buurt van Ingolstadt. Deze is momenteel een van
de grootste en modernste raffinaderijen van Europa
en bevindt zich op twee locaties op 300 hectare in
Neustadt en 127 hectare in Vohburg. Al 10 jaar zit daar
het personeel in de meetstations op 24h-stoelen van
StolComfort, waar de klok rond wordt gezorgd voor
een veilige bedrijfsvoering van de installaties.
De medewerkers van Bayernoil produceren uit momenteel ongeveer 10,3 miljoen ton ruwe aardolie
per jaar hoogwaardige producten zoals vloeibare
gassen, brandstoffen, benzine, diesel, stookolie en
bitumen en dekken daarmee ca. twee derde van de
behoefte aan minerale olieproducten van de Duitse

deelstaat Beieren. De ruwe olie wordt daarbij eerst
via de Transalpine Ölleitung (oliepijpleiding) vanuit
Triëst aangevoerd. In de raffinaderij aangekomen,
wordt de olie gedestilleerd. Bij de destillatie wordt de
ruwe aardolie verhit en afgebroken tot z'n afzonderlijke bestanddelen. De destillatie is het uitgangspunt
voor alle volgende verwerkingsstappen. Wanneer
er hier iets mis gaat, dan gaat het ook mis met de
andere installaties. Het centrale meetstation is daarom het punt waar alle processen samenkomen: de
medewerkers bewaken hier alle procesinstallaties,
de pijpleiding en de tankopslag en zorgen voor een
vlekkeloos procesverloop.
In de volgende stappen worden de gewonnen bestanddelen van de olie verder verwerkt en veredeld.
De zware bestanddelen van de olie worden o.a. door
'kraken' omgezet in lichte stoffen zoals benzine en
kerosine. Tegenwoordig is de techniek zo vergevor
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derd, dat alle stoffen van de ruwe olie worden gebruikt. Zelfs de afgassen, die vroeger werden verbrand, worden tegenwoordig weer gebruikt om de
ruwe olie te verhitten. De kilometers ver zichtbare
hoog opvlammende fakkels, vroeger het herkenningsteken van de Bayernoil-raffinaderij, behoren
daarom tot het verleden. Zo wordt de lucht niet meer
verontreinigd met afvalgassen, grondstoffen en het
klimaat worden beschermd.
We zijn blij dat onze 24h-stoelen een klein beetje kunnen bijdragen aan de zorg dat bij Bayernoil
alles gesmeerd verloopt. Deze bijdrage leveren de
Svenstol® -stoelen overigens niet alleen aan Bayernoil maar ook aan vele andere raffinaderijen in
Duitsland.
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NIEUW: Svenstol® S6
Manager voor Office
en Homeoffice

comfort@work

De S5 Manager-modellen
Editie X en Editie 1
Zitcomfort is geen privilege
voor controlecentra. Met onze
speciale edities van Svenstol®
kunt u net als op onze
24h-stoelen, ook op kantoor
en thuiskantoor ergonomisch
actief en ontspannen zitten.
Met 10 jaar volledige garantie
en al vanaf
€ 1.299,-.

Comfortabel
en ergonomisch
als een Svenstol®
24h-stoel

ities:

Onze speciale ed
al vanaf

€ 1.299,-

excl. btw

De S6 Manager is in vele varianten individueel samenstelbaar

Normaliter zit een bureaumedewerker ongeveer 5
à 6 uur achter het bureau. Dat is lang en daarvoor
is een goede stoel nodig. Vanaf een bepaalde zitduur schiet het comfortgevoel van gebruikelijke
bureaustoelen echter te kort. Onze Svenstol® Manager-modellen zijn speciaal ontwikkeld voor als u
langer dan gemiddeld op de stoel zit. Alle belangrijke componenten en functies zijn afkomstig van onze
modellen 24h-stoelen. Ontwerp van de bekleding,
bekledingsmateriaal en een aantal uitrustingsmogelijkheden zijn aangepast aan de behoeften van het
kantoorgebruik. Daardoor is het mogelijk om het
model tegen een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden. De verschillende normen
waaraan de Svenstol® 24-uurs stoelen voor gebruik
in controlecentra moeten voldoen, gelden ook voor
een Svenstol® Manager. Dit bewijst het hoge kwaliteitsniveau van het model. Stolcomfort verleent, bij
een normaal kantoorgebruik, bovendien 10 jaar volledige garantie. Vanwege de grote vraag naar de S5
Manager is er nu ook de Svenstol® S6 in de nieuwe
Manager-versie.
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In minder dan 60
seconden bekleed

De nieuwe beschermhoes
voor onze 24h-stoelen

Ergonomie en comfort van de S6 Manager

De wisseling van de wacht moet snel verlopen.
Daarom hebben we een nieuwe beschermhoes
voor zitting en rug ontwikkeld die binnen
een minuut heel eenvoudig kan worden
overtrokken – (bijna) zonder klittenbandsluiting.

zijn afkomstig van de S6 24h-stoel

10 jaar

volledige garantie

Meer informatie op:
https://www.stolcomfort.com/nl/
vervang-de-beschermhoes/
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de internationale Leather Working Group. Daarmee
heeft Heller-leer in de leerwereld nieuwe standaarden gezet voor duurzaamheid en milieubescherming.
De leerproductie is een gevarieerd en ingewikkeld
veredelingsproces dat meerdere weken duurt. Een
huid of vacht moet ongeveer 40 verwerkingsstadia
doorlopen voordat uit de ruwe biologische grondstof het natuurlijke product leer ontstaat. Voor het
looien is water nodig, afhankelijk van het soort leer
ontstaat zo'n tienduizend liter afvalwater. Bij Heller
kon door herhaald gebruik en jarenlange optimalisatie van het watergebruik het verbruik worden teruggebracht tot een derde van het normale verbruik.
Bovendien is Heller, als eerste looierij in Duitsland
met een eigen afvalwaterzuivering, voorloper op het
gebied van milieubescherming.
Idyllisch: sinds 1920 (kl. afbeelding rechts) is HELLER gevestigd in Hehlen aan de
Weser, een Duitse rivier.

Zittingbekledingen met
'Engel'

Svenstol® gaat voor lang mooi blijvend en
duurzaam leer uit Duitsland
Bij StolComfort zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om onze stoelen zo efficiënt en grondstoffen besparend mogelijk te produceren en te verkopen. De laatste twee jaar konden we bijvoorbeeld
het aandeel gerecyclede materialen in onze stoelen
aanzienlijk verhogen. Om in de toekomst alle directe
en indirecte aspecten van onze activiteiten die een
invloed hebben op het milieu, vast te kunnen leggen,
is er nu bij StolComfort een milieuverantwoordelijke
en wordt gewerkt met een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001. Een van de
belangrijkste maatregelen van ons milieumanagement in het afgelopen jaar was de overstap naar
nieuw, milieuvriendelijk leer.
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Bijna 80% van de door ons gemaakte stoelen zijn
volledig of deels bekleed met echt leer. Dankzij zijn
robuustheid en duurzaamheid is leer uitstekend geschikt voor onze 24h-stoelen. Het is verouderings- en
temperatuurbestendig en kan tot 30% water opnemen, zonder 'nat' te worden. Ook dit natuurproduct
belast echter het milieu tijdens de fabricage en het
gebruik. Om deze belastingen te minimaliseren, verwerken we sinds vorig jaar alleen nog leer van het
bedrijf Heller uit Hehlen aan de Weser, een rivier in
Duitsland. Het Heller-leer kreeg in 2010 als eerste
looierij wereldwijd het Duitse milieukeurmerk 'Der
Blaue Engel' (De Blauwe Engel) voor de gehele productie van leren bekleding en het 'GOLD-rating' van

De toekenning van het milieukeurmerk 'Der Blaue
Engel' garandeert bovendien dat het leer geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij
een ondeskundige behandeling en technologische
fouten kunnen bijvoorbeeld de voor het looien gebruikte chroom-III-verbindingen leiden tot de aanwezigheid van chroom-VI in het leer. Dit kan niet
alleen allergische reacties veroorzaken, maar is ook
giftig en mutageen. Dankzij een zorgvuldige procesvoering en hoogwaardige looistoffen kan Heller-leer
ervoor zorgen dat het leer geen resten van chroom-
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Totdat de dierenhuid is veranderd in slijtvast leer, moet deze een ingewikkeld verwerkingsproces met talrijke stadia doorlopen.

VI bevat. Heller maakt ook consequent gebruik van
hoogwaardige grondstoffen. Er wordt uitsluitend
huid van Europese koeien, vooral uit Duitsland, gebruikt. Zo is het niet verrassend dat naast Svenstol®
veel bekende merkfabrikanten kiezen voor het leer
uit Hehlen. Wie bijvoorbeeld in een sportwagen uit
Zuffenhausen rijdt, zit met een grote waarschijnlijkheid op leer van Heller.

Waterverbruik per leren huid:
gemideld 10.000 l, bij Heller slechts ca. een derde

9
8
7
6
5
4
3
2

www.blauer-engel.de/uz148
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Gemiddeld
watergebruik

Heller
watergebruik

emissionsarm
- ·low-emission
·
schadstoffarm
- low-pollution
umweltfreundlich hergestellt
- ·eco-friendly
produced
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NU WINNEN:
EEN HELLER
BAG

Win een van de tien Heller bags. De Heller bags
worden met de hand genaaid in de Gerd-HahlbrockWerkstatt van de Paritätischen Lebenshilfe (soort sociale werkplaats) in Hameln. Het leer wordt gemaakt

+

+

van gebruikte leren huiden van onze leerleveranciers, die bijvoorbeeld als maatvoorbeeld dienden
en daarom niet meer worden verkocht. Elke wonderbaarlijk zachte leren tas is uniek.

Welk begrip zoeken wij?
Stuur ons uw antwoord via ons webformulier (graag
uw e-mailadres invullen) of stuur t/m 15 juli 2021 een
e-mail naar info@stolcomfort.com.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5 jaar volledige garantie op
Svenstol® 24h-stoelen
Stoelen in centrales worden zwaarder belast dan in gewone kantoren.
Daarom bieden we voor onze Svenstol® -stoelen een garantie van 5 jaar
aan, die alle voorkomende kosten afdekt, inclusief materiaal-, arbeids- en
voorrijkosten. Voor onze Office-Modell Svenstol® Manager krijgt u meteen
zelfs 10 jaar volledige garantie. Daarbij zorgt ons eigen serviceteam bij klachten voor een snelle en betrouwbare verwerking. Naast onze service hebt u
de mogelijkheid uw 24h-stoelen eenmaal per jaar te laten controleren. De
stoelen worden daarbij getest, op de juiste wijze ingesteld en indien gewenst
ook nat gereinigd.

www.stolcomfort.com

Tijdschrift en sollicitatiebrief op een
milieuvriendelijke manier gedrukt op
100% gerecycled papier.

Wilt u een
Svenstol® 4 weken
gratis uitproberen?
We geven u graag advies: Per
e-mail info@stolcomfort.com of
telefonisch +49 5261-28897-0

