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Mot 
  nya 
    mål!

NYTT UTSEENDE 
24-timmarsstolen S5  
med nya möjligheter 
Sida 4
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I februari 2017 invigde den tyske trafikministern 
Alexander Dobrindt Maritime Sicherheitszentrum 
(MSZ), ett världsunikt övervakningscentrum.
Här samarbetar alla organisationer som ansvarar för 
säkerheten till havs, vilket gör MSZ till en unik verk-
samhet. I den moderna byggnaden arbetar mer än 
100 medarbetare från den tyska polisen, tullväsendet, 
vatten- och skeppsfartsförvaltningen, den tyska  
marinen, sjöpolisen och haverikommissionen. Det 
gemensamma målet är att säkra och skydda två av 
de mest trafikerade haven i hela världen, nämligen 
Nord- och Östersjön.

MSZ:s hjärta utgörs av lägescentralen Gemeinsame 
Lagezentrum See (GLZ-See). I lokalerna på 225 kvad-
ratmeter arbetar 13 medarbetare dygnet runt med
att övervaka Nord- och Östersjön. Vid nödsituationer 
och olyckor är det härifrån som räddningsinsatserna 
koordineras. För att medarbetarna alltid ska kunna 
arbeta fokuserat och sitta på ett sunt sätt har Stol-
comfort utrustat MSZ med 24-timmarsstolar. 
Myndigheterna vid det maritima övervakningscentret 
har olika uppgifter. Polisen kontrollerar Nord- och 
Östersjöns havsgränser för att förhindra olagliga 
inresor. Polisen ansvarar dessutom för att övervaka 

Svenstol® 
seglar mot  
nya mål
Nya 24timmarsstolar 
för den marina  
övervakningen
Nordsjön och Östersjön utgör några av de mest trafikerade haven i hela världen.
För att fartyg på ett punktligt och säkert sätt ska kunna ankomma till sina destinationer 
med sina värdefulla laster måste flera olika myndigheter samarbeta. Och det är precis 
vad de gör, vid ett övervakningscentrum i tyska Cuxhaven – där medarbetarna är  
bekvämt utrustade med 24-timmarsstolar från StolComfort.

fartygstrafiken och utreder till exempel brott mot 
miljölagstiftningen. Bland annat ser kustländernas 
sjöpoliser till att föreskrifterna kring fartygssäkerhet 
följs och utreder fartygsolyckor. Vid svåra olyckor oor-
dinerar haverikommissionen insatserna och fungerar 
som en förbindelselänk mellan länderna. I MSZ finns 
även en Point of Contact (PoC) som vid hot och fara 
för terror fungerar som ett centralt informationsnav 
mellan sjöfarten och säkerhetsmyndigheterna. Fartyg 
under tysk flagg kan, varhelst i världen de befinner 
sig, skicka ett så kallat „tyst larm“ till PoC om deras 
säkerhet är hotad, t.ex. om de blir anfallna av pirater. 

När PoC tar emot signalen inleds omedelbart alla 
nödvändiga hjälpinsatser och säkerheten till havs 
återupprättas.

Vi är mycket glada över att medarbetarna vid MSZ har 
valt vår bekväma och robusta 24-timmarsstol Sven-
stol® S5 som stöd i sitt viktiga arbete!

Mer information om MSZ finner du här:  
www.msz-cuxhaven.de



Besök oss på  
A+A och upplev  
nya Svenstol®.
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S5 har fått ett ansiktslyft –  
även den bästa kan bli bättre!
Även en hundraprocentig 24timmarsstol optimeras ständigt hos Stolcomfort.
De nya egenskaperna gör Svenstol® ännu mer lämplig för en ständigt växlande
skara av användare med långa arbetspass där de måste arbeta koncentrerat  
och kunna sitta avslappnat.

De enskilda användarnas storlek, deras kroppsbygg-
nad och vikt varierar mycket. Med den nya viktinställ-
ningen kan man anpassa activePlus-mekaniken my-
cket snabbare, vilket är en stor fördel i den hektiska 
vardagen i ett kontrollrum. På så sätt undviker man 
muskelspänningar och kan arbeta fokuserat under 
längre perioder.

Ergonomer rekommenderar att man regelbundet 
växlar mellan anspänning och avslappning under ar-
betet. Svenstol® S5 har utformats med detta i åtanke. 
Stolen fungerar som stöd för att hålla koncentrations-
förmågan uppe, och tack vare det integrerade hand-
taget kan man snabbt byta till relax-positionen. Korta 
pauser blir därmed effektivare, och diskarna avlastas. 
Det nya ryggreglaget på Svenstol® har en större 
lutningsvinkel – från att ha varit 38 grader är den nu 
hela 44 grader. Det gör det ännu skönare att luta  
sig tillbaka för en kort stunds vila. 

Enklare att  
ställa in vikten

Större lutningsvinkel

Klädseln på en 24-timmarsstol har en avgörande 
effekt på användarens välbefinnande och på sto-
lens livslängd. Vårt nya material för klädslar förenar 
komfort, lång livslängd och hållbarhet på en helt ny 
kvalitetsnivå. Materialet svalkar eller värmer allt efter 
användarens behov och sörjer därmed för ett behag-
ligt sittklimat. Fukt absorberas snabbt genom den 
speciella vävstrukturen, och sittytan förblir torr.  
Den innovativa kombinationen av natur- och konst-
fiber gör den dessutom extra tålig och blir därför  
ett utmärkt val för 24-timmarsanvändning.

Climatex – innovativt  
material för klädslar

Ytterligare en fördel hos Svenstol® är komfortnack-
stödet. Det kan ställas in tredimensionellt och stöder 
därmed huvudet i varje sittposition. Den ergonomiskt 
optimerade armstödsytan ger ytterligare komfort. 
Det känns verkligen som att man sitter i stolen, inte 
på den. Pricken över i:et är den nya, slankare desig-
nen hos Svenstol®.

Skönare nackstöd

Svenstol® – Magasinet | 54  | Svenstol® – Magasinet



+46 (0) 522-177 42

Svårt att föreställa dig hur det känns att sitta 
i en Svenstol®?  Nu kan du testa vår dynamiska 
24-timmars stol helt utan kostnad i 4 veckor!  
Så fort du har satt dig ner kommer du att känna 
skillnaden. Du kanske inte ens vill lämna tillbaka 
din Svenstol® … 

Sitt, testa, njut!

info@stolcomfort.com

Gratis test i 4 veckor

Fråga efter en teststol genom att 
kontakta oss på:

Eller via telefon:

Svenstol® S5  
i testlaboratoriet
Maximala belastningstester

En bra 24-timmarsstol måste framför allt hålla länge. 
Den används permanent av flera olika användare, 
och belastningen är minst sju gånger så stor som på 
en kontorsstol som används för „normalt“ kontorsar-
bete. Arbetet under de långa arbetspassen är mycket 
fokuserat kring bildskärmarna, och man tillbringar en 
betydligt större del av arbetspasset i sittande position 
än vad man gör vid ”normalt” kontorsarbete. Därför 
spelar kvalitet och komfort en mycket stor roll. Vanli-
ga kontorsstolar är knappast lämpade för de extrema 
arbetsförhållanden som råder i kontrollrummet, de 
håller inte tillräckligt länge och är inte heller tillräckligt 
bekväma. 

StolComfort har därför utvecklat den första 24-tim-
marsstolen som är specifikt konstruerad och desi-
gnad för arbete i kontrollrum, från fotkrysset och 
upp till nackstödet. Svenstol® S5 kombinerar därmed 
kontorsstolens flexibilitet med fordonssätets komfort.
Ergonomin blir under de speciella arbetsförhållande-
na som råder i kontrollrummet bättre än med vilken 
annan stol som helst. Detta tack vare mekaniken som 
möjliggör snabba byten mellan avslappnat och aktivt 
sittande, och även tack vare rygglutningsvinkeln på 
nästan 40°.

Extrema belastningar bortom
standardvärdena
Det finns teststandarder för stabiliteten hos 24-tim-
marsstolar. Dessa går dock inte tillräckligt långt. De 
tar i och för sig hänsyn till att dessa stolar används 
permanent, men inte till de speciella faktorerna som 
gäller för sittandet. Vi har därför utvidgat de standar-
diserade provningarna för Svenstol® för att bättre 
kunna simulera den reella belastningen som våra 
stolar utsätts för. Grunden för detta är feedbacken 
som vi har fått när vi testat våra stolar i kontrollrum. 
På grund av de extrema sittpositioner som knappast 
förekommer på vanliga kontor belastas sitsarnas 
framkant och ryggstöden i mycket högre grad. Följ-
den blir att hävstångseffekterna utsätter hela stolen 
för ökade påfrestningar. Därför utgår vi vid våra 
tester inte bara från en 5 gånger så stor belastning på 
24-timmarsstolen utan simulerar istället en 10 gånger 
större påfrestning än vad en kontorsstol utsätts för.

Används av olika personer
När det gäller kontorsstolar utgås det ifrån att an-
vändaren sällan ändrar inställningarna. Kanske sker 
detta en gång i veckan, förmodligen mer sällan än så. 
En 24-timmarsstol används däremot av flera perso-
ner som alla justerar stolen så att den passar just 
dem. Reglage för inställning av sitthöjden eller rygg-
lutningens motstånd kommer därför under ett år att 
användas upp till tusen gånger oftare. Vid våra tester 
måste vi ta hänsyn till detta. På grund av den speci-
ella påfrestning som Svenstol® utsätts för har stolen 
ett separat reglage för varje inställningsmöjlighet, och 
därmed fördelas slitaget jämnare och minimeras.

Det ultimata testet
Arbetsvillkoren som råder i praktiken
kan man aldrig simulera till 100 procent. Det ultimata 
testet är därför konkret användning i olika kontroll-
rum under en lämplig tidsperiod. Stolens svaga sidor, 
som inte ens de tuffaste laboratorietesterna har kun-
nat spåra upp, avslöjas skoningslöst på detta sätt.
Dessutom får vi värdefull feedback kring sittkomfort 
och ergonomi.

Se, känn och upplev – det är mottot för företaget 
Stadler Systecs nya showroom. Här kan du bekanta 
dig med innovativa 360°-lösningar som är specialut-
vecklade för ledningscentraler och kontrollrum. Natur-
ligtvis är de utrustade med stolar från Stolcomfort.
Här kan företag med ledningscentraler och kontroll-
rum uppleva och testa framtidens inredning live. 
Den omfattande utställningen kring morgondagens 
kontrollrum innefattar allt från den senaste storbilds-
tekniken till biodynamisk belysning. En av de absoluta 
höjdpunkterna är den virtuella rundturen.

Vi är mycket glada över att 24-timmarsstolarna  
Svenstol® S5 bidrar till den avspända atmosfären i 
denna ultimata kontrollrumsupplevelse.

Mer information hittar du på  
www.stadler-systec.com

Full koll på läget!
Stadler Systec lanserar nytt 360°showroom  
för kontrollrum med Svenstol®

Tillsammans med   Svenstol® på

 2017
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Missa inte detta! 
Svenstol® med de nya 
höjdpunkterna på A+A.

Vår gåva till dig!

Klipp ut denna kupong och ta med den till vår  
monter på A+A så får du en T-shirt! 

Vi ser fram emot att få träffa dig!
 

Hall 10, monter F21

Den 17 till den 20 oktober 2017 hålls A+A i Düsseldorf, den 
största internationella fackmässan om säkerhet och hälsa i
arbetet. Och vi är med!

Upptäck våra nyheter och ta chansen att testa Svenstol® i lugn och ro. Låt 
dig övertygas av de sköna och aktiva sittpositionerna som du får med vår 
24-timmarsstol.

Har du frågor om hur man sitter på ett sunt sätt, och om vårt sortiment? 
Besök oss i vår monter, vi ger dig gärna individuell rådgivning.
 
Välkommen att besöka oss i hall 10, monter F21.
 
Vi ser fram emot att få träffa dig!

„Sitt sunt och  
bekvämt dygnet 
runt med en stol
från Svenstol®!“ 

Besök oss på mässan så får du  
en personlig T-shirt! 


