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Här handlar allt om de framtida bilförarnas säkerhet. På ATP:s teststräckor testas
bilarnas gränser dygnet runt. För att
arbetet ska kunna skötas på ett säkert
sätt har kontrollrummet utrustats med
24-timmarsstolar från Svenstol®.

Svenstol
gasar på

®

Innan en bil är redo för serieproduktion har den en
lång och ansträngande utvecklingsperiod framför sig.
Trots den senaste datortekniken som gör det möjligt
att simulera många tester och som förkortar utvecklingstiden måste en prototyp oftast tillryggalägga
många testkilometer innan den kan färdigställas. En av
världens största och modernaste provningsanläggningar drivs av Automotive Testing Papenburg GmbH (ATP)
i den tyska delstaten Niedersachsen. På det 780 hektar
stora området finns 15 olika banor där välkända biltillverkare och leverantörer utför grundliga tester av sina
senaste utvecklingsprojekt. Förutom höghastighetsoch bromssträckor kan bilarnas prestanda även testas
på branta sträckor med stigning upp till 18 %, och på
sträckor med rejält avancerad terräng.
På så kallade skidpads, där sidogreppet testas, och på
våta sträckor anpassas kördynamiksystemen optimalt
till varandra, och på akustikmätsträckorna för inre och

yttre buller mäts kvalitetsstandarderna. På denna anläggning testas alla körsituationer som bilarna
måste klara av i vardagen. Den ovala banan är med
sina 12,4 kilometer en av de längsta höghastighetsbanorna i Europa.
I Papenburg finns det inget som heter pauser. Här
jobbar man 24 timmar om dygnet, 365 dagar i veckan.
Varje vecka skickar i genomsnitt 30 till 40 testteam
ut sina fordon på områdets alla sträckor. För att den
dagliga verksamheten ska avlöpa på ett metodiskt och
säkert sätt övervakar och koordinerar kontrollrummet
trafiken dygnet runt. Sträng sekretess gäller överallt
på anläggningen, och fotografering är inte tillåtet. Att
bestämmelserna följs kontrolleras noggrant av anläggningsskyddet. Om det skulle behövas kan kontrollrummets medarbetare till och med styra brandkårens
och räddningstjänstens insatser. Arbetet kräver hundraprocentig koncentration och att man sitter på ett

hälsosamt sätt, timme efter timme. Sedan förra året är
det därför 24-timmarsstolar från Svenstol® som gäller
för ATP:s medarbetare. Dessa stolar kan ställas in så
att den enskilda medarbetaren kan sitta bekvämt och
avslappnat, samtidigt som blodcirkulationen förbättras
vilket främjar koncentrationen.
ATP:s testanläggning används inte bara för att testa
nyutvecklade fordon. Bilförare som vill öka sina kunskaper och färdigheter har också möjlighet att komma
hit för att delta i körträning och seminarier. Trafiksäkerhetsutbildningen genomförs i enlighet med riktlinjerna
från DVR, det tyska trafiksäkerhetsrådet. Därför har
företag möjlighet att låta sina försäkringsbolag betala
en del av medarbetarnas deltagarkostnader. För att
deltagarna inte ska råka ut för något under körträningspassen övervakar kontrollrummet verksamheten,
och dess medarbetare sitter bekvämt i 24-timmarsstolar från Svenstol® .

Automotive Testing
Papenburg GmbH
satsar på 24-timmarsstolar

Mer information om ATP hittar du här:
www.atp-papenburg.de
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activePLUS –
prisbelönt ergonomi

Svenstol® Manager –
sittkomfort för alla kontor

Vårt genomtänkta utvecklingsarbete lönar sig: Den activePlus-teknik som våra
24-timmarsstolar är utrustade med har fått en utmärkelse från IGR, den tyska
intresseorganisationen för ryggspecialister.

Så fungerar activePLUS
Om man sitter under långa arbetspass innebär det
att man inte rör sig mycket, och det innebär stora
påfrestningar för musklerna. Detta visar sig ofta i
muskelspänningar, smärta, dålig hållning och att
prestationsförmågan avtar efter hand. Lösningen
på dessa problem är aktivt sittande. Inom IGR arbetar
sjukgymnaster, idrottslärare, ergonomer, medicinska
specialister och organisationer som fokuserar på
rygghälsa och aktivt-dynamiskt sittande med dessa
frågor. Och vi vill vi lämna vårt bidrag i form av activePlus-mekaniken från Svenstol®.

Kärnan i activePlus-mekaniken 1 finns precis under
sitsens framkant i form av en torsionsfjäder som
skapar ett konstant och jämnt mottryck från ryggstödet vid varje rörelse. Tillsammans med den generösa
rygglutningen på 20° 2 och den negativa tiltfunktionen på 6° 3 uppmuntrar torsionsfjäderns mottryck
till ett aktivt sittande. Denna enkla princip aktiverar
musklerna, förbättrar blodcirkulationen och gör att
musklerna får växla mellan belastning och avlastning,
utan att användaren medvetet anstränger sig.
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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 ordinär
kontorsstol innan det blir för obekvämt.
Därför har vi utvecklat Svenstol® Manager.
Modellen baseras på de viktigaste fördelarna hos
24-timmarsstolarna från Svenstol® , och därmed
främjar den bekvämt, aktivt sittande samtidigt som
blodcirkulationen förbättras. Tack vare den ergonomiska utformningen kan du sitta och arbeta koncentrerat under många timmar utan att drabbas av
muskelspänningar, och när du behöver slappna av en
stund är det bara att luta sig tillbaka. Klädselns design
och material, och de många tillvalsalternativen, är
noga utvalda så att de uppfyller behoven för kontorsanvändning på ett optimalt sätt. Det innebär att du
verkligen får valuta för pengarna.

FINNS ÄVEN
I VERSIONEN

150+
Svenstol® Manager 150+
För en kroppsvikt på över 150 kg
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activePLUS-effekten

ergonomic
product

tested and recommended by
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• förbättrad blodcirkulation
• längre sittande perioder utan
muskelspänningar
• längre perioder av koncentrerat arbete
• minskad energiförlust, motverkar
stress och spänningar mer effektivt
• förebyggande av dålig hållning,
och avlastning av diskarna

För stolsanvändare som väger en bra bit över 150
kg har vi utvecklat en 150+-variant av Svenstol®
Manager. 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 220 kg.
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Typiskt svenskt!
Vem älskar inte kanelbullar?

Det är inte bara
vi svenskar
som älskar dess läckra
bullar. Det är en allmänt
accepterad sanning att
det var vi svenskar som
uppfann kanelbullen på
1920-talet , men idag njuter man i många länder
av liknande bakverk. En
av släktingarna återfinns i USA och kallas cinnamon
roll. Den är lite mindre än sin svenska motsvarighet och avnjuts oftast vid frukosten, i stället för vid
fikastunden som här i Sverige. I Österrike äter man
gärna Zuckerschnecken. Och när vi besöker Finland

kan vi smaka på korvapuusti. Namnet betyder ordagrant „örfil“ och härrör från bullens utseende – den
påminner om ett uppsvullet öra. I Tyskland finns det
en variant som ibland kallas Franzbrötchen, och som
kan beskrivas som en blandning av en svensk kanelbulle och en croissant.
Även om den läckra, kaneldoftande bullen älskas i
många länder är det bara här i Sverige som den har
blivit en riktig samhällsinstitution. Varje år firar man
Kanelbullens dag den 4 oktober. Och med tanke på
att den statistiskt bevisade årskonsumtionen uppgår
till 316 kanelbullar per person är det väl ingen stor
överraskning!

Svenstol® in på livet

Svenstol® kompletterar DASA:s arbetslivsutställning

&

Svara
vinn!

Vilket år firades Kanelbullens
dag för första gången?
A: 1999

B: 1979 C: 1989

Skicka ditt svar till info@stolcomfort.com.
Bland de rätta svaren lottar vi ut 24 axelväskor av
robust presenning.
Sista tävlingsdag är den 31 maj 2018.
Lycka till!

Hur har arbetslivet förändrats under de senaste årtiondena? Hur kan vi skydda vår hälsa på jobbet? Detta är några av många frågor som behandlas grundligt
på DASA i Dortmund, Tysklands största arbetslivsutställning. Från och med nu kan besökarna lära känna
vår Svenstol® även där. Stolen passar perfekt på
DASA eftersom den är avsedd för dygnet-runt-användning. Dessutom har den utvecklats speciellt
för att underlätta människors arbete och förebygga
hälsorisker som t.ex. ryggsmärtor.
DASA sorterar under Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA), det tyska federala institutet för arbetarskydd och hälsa. Varje år lockar DASA
drygt 200 000 besökare. På en utställningsyta på
13 000 m2 kan man ta del av tolv upplevelselandskap
som illustrerar gårdagens, dagens och morgondagens arbetsliv, från den första vävstolen till Industri
4.0. Utställningens motto är „delta och testa“.

I tunnelbyggnadsområdet kan du till exempel uppleva
hur öronbedövande arbetsplatsbuller kan gestalta
sig. I „ryggradsgången“ kan du lära dig mer om din
egen rygghälsa. Du kan också ta en promenad i en
nyöppnad „virtuell värld“ som leder till en internationell rymdstation. I avdelningen om skiftarbete kan
du se en gigantisk ljusbågsugn i originalstorlek och
besöka ett modernt kontrollrum. Här kan du provsitta
vår 24-timmarsstol Svenstol®.
Kort och gott är ett besök i DASA både spännande,
lärorikt och trevligt. Inte minst barnen har mycket
roligt att upptäcka här, och många aktiva upplevelser
väntar. Välkommen till DASA, ett besök lönar sig alltid!

Mer information om DASA hittar du på
www.dasa-dortmund.de.

*Tävlingsvillkor: Du måste vara minst 18 år gammal för att delta i tävlingen.
Tävlingen pågår till och med: 31/5 2018
Vinnaren underrättas per e-post. Vinsten kan inte bytas mot kontanter.
Det kostar ingenting att delta i tävlingen. Juryns beslut kan inte överklagas.
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Svenstol®
i farten

Vår serviceflotta
får en ny look

God service är en obligatorisk del av verksamheten
hos Svenstol® . Förutom 5-årsgarantin erbjuder vi
därför våra kunder snabb service på plats. Våra försäljnings- och servicemedarbetare jobbar i och för sig
inte 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, men
de kommer regelbundet till ditt område. Har du något problem med din 24-timmarsstol, eller vill du veta
något om en ny modell? Inga problem! Vi finns till för
dig, och vi hjälper dig snabbt.

Och nu kan du få hjälp på plats ännu snabbare. Från
och med nu färdas vi i nyanpassade fordon i äkta
Svenstol®-look. Våra blåvitsvarta fordon tas i bruk i
Tyskland, men kommer framöver även att börja användas i andra länder.

4 veckor

Gratis test i
Sitt, testa, njut!

Svårt att föreställa dig hur det känns att sitta
i en Svenstol®? Nu kan du testa vår dynamiska
24-timmarsstol 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® …

Besök oss på kommande mässor:

RETTmobil 16 –18 maj 2018 i Fulda
ACHEMA 11 –15 juni 2018 i Frankfurt

Fråga efter en teststol genom att
kontakta oss på:

info@stolcomfort.com
Eller via telefon:

+46 (0) 522-177 42

