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Svenstol® – 

den 24/7-i
användning vid 
Bayernoil

Kunder från början: Sedan 10 år tillbaka fokuserar Bayernoil på de 
beprövade Svenstol® 24-timmarsstolarna

För att 39 T-shirts, 70 kilowattimmar 
ström, 4 kilo asfalt, 540 tandborstar eller 
750 kammar ska kunna uppstå ur ett olje-
fat, måste oljan – en blandning av kolväten, 
lite svavel spår av syre, kväve och metaller 
– delas upp i sina beståndsdelar. Denna 
förädlingsprocess sker i raffinaderier – dy-
gnet runt, 365 dager om året.

Det finns för närvarande 13 raffinaderier i Tyskland, 
som producerar 101miljoner ton mineralolja om året 
och gör därmed Tyskland till den största raffinaderi-
lokaliseringen i EU. Ett av dessa är Bayernoil-raffina-
deriet nära Ingolstadt. Det är för närvarande ett av 
de största och modernaste raffinaderierna i Europa 
och sträcker sig över två lokaliseringar på 300 hektar 
i Neustadt och 127 hektar i Vohburg. Här sitter me-
darbetare sedan 10 år tillbaka i kontrollrummen, där 
säker drift av systemen säkerställs dygnet runt, på 
24-timmarsstolar från StolComfort.

Medarbetarna från Bayernoil producerar för närva-
rande av cirka 10,3 miljoner ton råolja per år högvär-
diga produkter som flytande gaser, bensin, diesel, 
eldningsolja och bitumen och täcker därmed cirka 
två tredjedelar av Bayerns behov av mineraloljepro-
dukter. Råoljan levereras först via den transalpina 
oljeledningen från Trieste. När oljan kommer till raf-

finaderiet destilleras den. Under destillationen värms 
råoljan upp och bryts ner i dess olika beståndsdelar. 
Destillationen är utgångspunkten för alla ytterliga-
re bearbetningssteg. Om det finns ett problem här 
kommer de andra anläggningarna inte att fungera 
smidigt heller. I det centrala kontrollrummet löper 
alla trådar ihop: Medarbetarna övervakar här alla 
processanläggningar, pipelinen och oljedepån och 
säkerställer friktionsfri drift.

Under de fortsatta stegen bearbetas och raffineras 
de utvunna beståndsdelarna i oljan ytterligare. Bland 
annat konverteras de tunga beståndsdelarna i oljan 
genom krackning till lättflyktiga ämnen som bensin 
och fotogen. Tekniken har idag kommit så långt att 
inga ämnen i råoljan förblir oanvända. Till och med 
överflödiga gaser som tidigare brukade brännas, an-
vänds idag igen för att värma råoljan. De höga lågor-
na som man kunde se på flera kilometers 

avstånd – tidigare symbolen för Bayernoil- raffinade-
riet – tillhör därför en svunnen tid. Detta innebär att 
luften inte längre förorenas av avgaser varvid resur-
ser och klimat skonas.

Vi är glada över att våra 24-timmarsstolar i viss mån 
bidrar till att verksamheten kan löpa friktionsfritt vid 
Bayernoil. Detta bidrar Svenstol®-stolarna för övrigt 
inte bara till vid Bayernoil, utan också vid andra raf-
finaderier i Tyskland.

”Stolarna är mycket
stabila och hållbara. Och
servicen från StolComfort
är snabb och tillförlitlig.”

Norbert Forchhammer,
planerare för byggnadsteknik +

anläggningsdrift | Bayernoil
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Nyhet: Svenstol®
S6 Manager för
kontoret och när du
jobbar hemifrån 

Bekväm och
ergonomisk som

en Svenstol®
24-timmarsstol

En kontorsarbetare sitter i genomsnitt mellan 
5 och 6 timmar om dagen. Det är mycket, och för 
att klara detta krävs en riktigt bra arbetsstol. Det 
finns gränser för hur länge man kan sitta på en or-
dinär kontorsstol innan det blir för obekvämt. Om 
du sitter längre än genomsnittet är våra Svenstol 
Manager-modeller som gjorda för dig. Alla vikti-
ga komponenter och funktioner kommer från våra 
24-timmars-stolmodeller. Klädseldesign, klädselm-
aterial och utrustningsalternativ har anpassats till 
behoven för kontorsanvändning. Detta gör det mö-
jligt att erbjuda modellen till ett mycket attraktivt 
förhållande mellan pris och prestanda. De skiftande 
normerna som Svenstol® 24-timmarsstolar måste 
uppfylla för användning i kontrollrum, gäller också 
för en Svenstol® Manager. Detta bevisar modellens 
höga kvalitetsnivå. Stolcomfort lämnar– inom ramen 
för normal kontorsanvändning – dessutom 10 års 
garanti. På grund av den stora efterfrågan på S5 Ma-
nager finns nu också Svenstol® S6 i Manager-version.

comfort@work
S5 Manager-modellerna
Edition X och Edition 1

Sittkomfort är inget privilegium 
för kontrollrum. Med våra spe-
cialutgåvor av Svenstol® kan du 
också sitta lika ergonomiskt aktiv 
och avslappnad på kontoret och 
när du arbetar hemifrån som på 
våra 24-timmarsstolar – med 10 
års full garanti och till priser från 
12999 kr.

Det måste gå snabbt när du byter skift. Vi har 
därför utvecklat ett nytt överdrag för sits och 
ryggstöd, som enkelt kan tas på på mindre än en 
minut – (fast) utan kardborreband.

Klädd på mindre än
60 sekunder
Det nya överdraget för
våra 24-timmarsstolar

S6 Manager kan konfigureras individuellt i många varianter

Ergonomin och komforten hos S6 Manager 
kommer från S6 24-timmarsstolen

10 års full
garanti

Våra specialutgåvor:

Priser från 12999 kr  exkl. moms 

Mer information under:  
https://www.stolcomfort.com/sv/byt-skydd/
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Stolklädslar med den blå
ängeln (miljömärkning)
Svenstol® fokuserar på hållbart läder med 
lång livslängd från Tyskland
Vid StolComfort söker vi ständigt efter möjligheter 
att tillverka och distribuera våra stolar på ett så ef-
fektivt och resursbesparande sätt som möjligt. Vi 
har till exempel under de senaste två åren avsevärt 
kunnat öka andelen återvinningsmaterial som an-
vänds i våra stolar. För att i framtiden samla alla di-
rekta och indirekta aspekter av våra aktiviteter som 
påverkar miljön, finns det vid Stolcomfort nu ett 
miljöansvarigt och ett certifierat miljöstyrningssys-
tem som överensstämmer med ISO 14001. En av de 
viktigaste åtgärderna i vår miljöstyrning under förra 
året var omställningen till ett nytt, miljövänligt läder.
Nästan 80 % av de av oss tillverkade stolarna är helt 
eller delvis klädda med äkta läder. Läder är på grund 

av dess robusthet och hållbarhet särskilt lämpligt 
för våra 24-timmarsstolar. Det är ålders- och tem-
peraturbeständigt och kan absorbera upp till 30 % 
vatten utan att kännas fuktigt. Denna naturprodukt 
påverkar dock också miljön vid tillverkning och an-
vändning. För att minimera denna miljöpåverkan 
bearbetar vi sedan förra året endast läder från före-
taget Heller i Hehlen vid floden Weser.

Som det första garveriet i världen tilldelades Hel-
ler-läder 2010 den tyska miljösymbolen ”den blå 
ängeln” för den totala klädselproduktionen samt 
utmärkelsen GULD-klassning av den internationella 
tyska läderkoncernen och har därmed satt nya stan-

darder i lädervärlden för hållbarhet och miljöskydd.
Läderproduktion är en mångsidig och komplex 
förädlingsprocess som tar flera veckor. En hud eller 
skinnfäll måste genomgå cirka 40 bearbetningssteg 
innan det biologiska råmaterialet blir naturproduk-
ten läder. För garvning behövs vatten – beroende 
på typ av läder produceras upp till tio kubikmeter 
avloppsvatten.

Vid företaget Heller kunde man genom återanvänd-
ning och flerårig optimering av användningen av 
vatten minska förbrukningen till en tredjedel av det 
vanliga behovet. Dessutom är företaget Heller en 
pionjär inom miljöskydd som det första garveriet i 
Tyskland som byggt sitt eget reningsverk.

Utmärkelsen ”den blå ängeln” är också en garanti för 
att lädret är fritt från hälsofarliga ämnen. Till exem-
pel kan de krom III-föreningar som används för gar-
vning vid felaktig hantering tekniska fel leda till krom 
VI-innehåll i lädret. Dessa kan inte endast framkalla 
allergier utan är också giftiga och mutagena. Läder 
från företaget Heller kan tack vare noggrann pro-
cesshantering och högkvalitativa tanniner säker-
ställa att lädret inte uppvisar några spår av sexvärt 
krom.

Även när det gäller råvaran fokuserar företaget Hel-
ler konsekvent på hög kvalitet. Uteslutande hudar 
från europeiska nötkreatur används, huvudsakligen 

från Tyskland. Det är därför ingen överraskning att 
förutom Svenstol® flera kända varumärkestillverka-
re fokuserar på lädret från Hehlen. Den som är på 
väg i en sportbil från Zuffenhausen sitter med stor 
sannolikhet på läder från företaget Heller.

Idylliskt: Sedan 1920 (på bilden till höger) har företaget HELLER sitt säte i Hehlen
vid floden Weser.

Innan djurhud blir slitstarkt läder, måste den genomgå en komplicerad
bearbetningsprocess med flera stationer.

Vattenförbrukning per hud:
10 m³ i genomsnitt, vid företaget Heller endast 
cirka en tredjedel

Genomsnittlig
vattenförbrukning
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www.blauer-engel.de/uz148
· emissionsarm

· schadstoffarm

· umweltfreundlich hergestellt 

- low-emission
- low-pollution
- eco-friendly produced



VINN NU:  
EN VÄSKA FRÅN 
FÖRETAGET
HELLER

Vinn en av 10 Heller-väskor. Heller-väskorna sys 
som handarbete i Gerd-Hahlbrock-verkstaden för rö-
relsehindrade barn i behov av särskilt stöd i Hameln. 
Använda hudar från vår läderleverantör används till 

lädret, som till exempel fungerat som mätmönster 
och därför inte längre säljs. Var och en av de under-
bart mjuka läderväskorna är ett unikum.

www.stolcomfort.com

Vilket begrepp söker vi?

Skicka ditt svar till oss med vårt webbformulär 
(ange din e-postadress) eller via e-post, fram till den 
15.07.2021 till info@stolcomfort.com.

+ +

Stolar i ledningscentraler (kontrollrum) utsätts för större påfrestningar
än i vanliga kontor. Därför erbjuder vi 5 års full garanti för våra Svenstol®-stolar, 
som täcker alla extrakostnader – inklusive material, arbets- och extrakostnader. 
För vår kontorsmodell Svenstol® Manager får du direkt 10 års full garanti. För 
snabb och tillförlitlig hantering i händelse av klagomål ansvarar vårt service-
team. Förutom den service vi erbjuder har du möjlighet att en gång om året
lämna in dina 24-timmarsstolar för underhåll. Stolarna kommer då att
kontrolleras, justeras korrekt och på begäran också våtrengöras.

5 års full garanti för
Svenstol® 24-timmarsstolar

 

Vill du prova en 
Svenstol® gratis

i 4 veckor?
Vi ger dig gärna goda råd: Via 

e-post info@stolcomfort.com eller 
per telefon +46 (0)522-177 42

Juryns beslut kan inte överklagas.

Tidskrifts- och försäkringsbrev skrivs 
ut på ett miljövänligt sätt på 100% 
återvunnet papper.


