Prislista

SVENSTOL®
MANAGER

Klädseltyp /
Prisgrupp

Standardmodell
utan nackstöd

Standardmodell
utan nackstöd

Uppgraderat
nackstöd i läder svart

Klädsel

Läder

KG 2*
Oxygen eller
konstläder

Läder svart

12.942 kr

15.062 kr

14.592 kr

17.424 kr

711 kr

Tygklädsel med nackstöd i konstläder är tillgänglig till samma pris



Funktioner
Svenstol®-Armstöd
T-Armstöd
Ringarmstöd
Svankstöd
Inställning av Sitsdjup
Hjul/Glidfötter

Sitthöjd

Galge
Profilering

Tillval
Armstöd i aluminium, snabbt justerbart med låsfunktion, kan fällas undan
Justerbara i höjd, djup och bredd, robusta för maximal stabilitet
Armstöd i aluminium, kan justeras i bredd
Pneumatiskt justerbart med handpump (sitter under sitsen till vänster),
Justerbart i höjd genom 2st luftkammare.
Justerbar sittdyna (justerbar 8 cm),
låsspak längst fram till höger under sätet
Basmodell med bana för hårda eller mjuka golv
Antistatiska hjul (65mm) för hårda eller mjuka golv.
Glidfötter
Standardmodell (sitthöjd 44 - 56 cm)
Alternativ: Hög gaspelare (sitthöjd 48-60cm)
Alternativ: Låg gaspelare (sitthöjd 39-47cm)
Fästes i nackstödet, avtagbar
Ert namn/logo broderat eller tryckt på klädseln

2.750 kr
1.851 kr
1.653 kr
569 kr
410 kr
0 kr
507 kr
507 kr
0 kr
270 kr
270 kr
316 kr
Offert

info@stolcomfort.com
www.stolcomfort.com

Prislista

SVENSTOL®
MANAGER 150 +

Klädseltyp /
Prisgrupp

Standardmodell
utan nackstöd

Standardmodell
utan nackstöd

Uppgraderat
nackstöd i läder svart

Klädsel

Läder

KG 2*
Oxygen eller
konstläder

Läder svart

14.349 kr
16.000 kr

16.595 kr
18.957 kr

711 kr

Tygklädsel med nackstöd i konstläder är tillgänglig till samma pris



Funktioner
Svenstol®-Armstöd
T-Armstöd
Ringarmstöd
Svankstöd
Inställning av Sitsdjup
Hjul/Glidfötter

Sitthöjd
Galge
Profilering

Tillval
Armstöd i aluminium, snabbt justerbart med låsfunktion, kan fällas undan
Justerbara i höjd, djup och bredd, robusta för maximal stabilitet
Armstöd i aluminium, kan justeras i bredd
Pneumatiskt justerbart med handpump (sitter under sitsen till vänster),
Justerbart i höjd genom 2st luftkammare.
Justerbar sittdyna (justerbar 8 cm),
låsspak längst fram till höger under sätet
Basmodell med bana för hårda eller mjuka golv
Antistatiska hjul (65mm) för hårda eller mjuka golv.
Glidfötter
Standardmodell (sitthöjd 44 - 56 cm)
Fästes i nackstödet, avtagbar
Ert namn/logo broderat eller tryckt på klädseln

2.750 kr
1.851 kr
1.653 kr
569 kr
410 kr
0 kr
507 kr
507 kr
0 kr
316 kr
Offert

info@stolcomfort.com
www.stolcomfort.com

Prislista

SVENSTOL® S5

Klädseltyp
/ Prisgrupp

Standardmodell
utan nackstöd

Standardmodell
med nackstöd

Uppgraderat
nackstöd i Läder svart

Klädsel

Klädsel

Tyg/Skinn

KG 2*
24/7+ eller
konstläder

KG 3*
Climatex
Steel

Kombination

Läder svart
med KG 2-3

Läder

Läder
svart

15.557 kr

16.376 kr

17.603 kr

18.673 kr

17.528 kr

18.530 kr

20.394 kr

21.463 kr

819 kr

637 kr

Tygklädsel med nackstöd i konstläder är tillgänglig till samma pris

 Kombination med konstläder (svart) är tillgänglig till samma pris * Se färgkarta för tillgängliga färger

Funktioner
Svenstol®-Armstöd
T-Armstöd
Svankstöd
Inställning av Sitsdjup
Hjul/Glidfötter

Sitthöjd

Ryggskal
Vapenbärarskydd
150+ Utförande

ESD-Utförande
Överdragsklädsel

Hygienservetter
(antimakassar)
Galge
Profilering

Tillval
Kan fällas undan, justerbar lutning
Justerbara i höjd, djup och bredd, robusta för maximal stabilitet
Pneumatiskt justerbar med handpump (sitter under sitsen till vänster),
höjdjusterbar (2 luftkammare)
Justerbar sittdyna (justerbar 8 cm),
låsspak längst fram till höger under sätet
Basmodell med bana för hårda eller mjuka golv
Antistatiska hjul (65mm) för hårda eller mjuka golv.
Glidfötter
Standardmodell (sitthöjd 44 - 56 cm)
Alternativ: Hög gaspelare (sitthöjd 48-60cm)
Alternativ: Låg gaspelare (sitthöjd 39-47cm)
Stötsäkert skydd i plast för ryggstödet
(ej med T-armstöd eller utan armstöd)
Extra skydd med rivnings- och punkteringsbeständigt material på de mest
utsatta områdena.
Lämpar sig för användare som väger mellan 90 och 200kg.
Förstärkt mekanik, sittskal och gaspelare (dynamisk belastningsförmåga),
max belastning vid statiskt sittande 230 kg
Se ESD broschyr (begränsat klädselval). Testad enligt DIN 61340-5-1,
motstånd <1x10⁶ Ω
För sits: tvättbar, enkel att byta
För ryggstöd: tvättbar, enkel att byta
För nackstöd: tvättbar, enkel att byta
Engångsdukar för nackstöd (endast möjligt med överdagsklädsel), 100
stycke
Fästes i nackstödet, avtagbar
Ert namn/logo broderat eller tryckt på klädseln

2.750 kr
1.851 kr
569 kr
410 kr
0 kr
507 kr
507 kr
0 kr
270 kr
270 kr
818 kr
842 kr
2.048 kr

1.781 kr
694 kr
875 kr
360 kr
340 kr
316 kr
Offert

info@stolcomfort.com
www.stolcomfort.com

Prislista

SVENSTOL® S6

Klädseltyp
/ Prisgrupp

Standardmodell
utan nackstöd

Standardmodell
utan nackstöd

Uppgraderat
nackstöd i Läder svart

Klädsel

Klädsel

Tyg/Skinn

KG 2*
24/7+ eller
konstläder

KG 3*
Climatex
Steel

Kombination

Läder svart
med KG 2-3

Läder

Läder
svart

17.289 kr

18.190 kr

19.551 kr

20.736 kr

19.457 kr

20.559 kr

22.620 kr

23.805 kr

901 kr

701 kr

Tygklädsel med nackstöd i konstläder är tillgänglig till samma pris

 Kombination med konstläder (svart) är tillgänglig till samma pris * Se färgkarta för tillgängliga färger

Funktioner
Svenstol®-Armstöd
T-Armstöd
Svankstöd
Inställning av Sitsdjup
Hjul/Glidfötter

Sitthöjd

150+ Utförande

ESD-Utförande
Överdragsklädsel

Hygienservetter
(antimakassar)
Galge
Profilering

Tillval
Kan fällas undan, justerbar lutning
Justerbara i höjd, djup och bredd, robusta för maximal stabilitet
Pneumatiskt justerbart med handpump (sitter under sitsen till vänster),
justerbart i höjd genom 2st luftkammare
Justerbar sittdyna (justerbar 8 cm),
låsspak längst fram till höger under sätet
Basmodell med bana för hårda eller mjuka golv
Antistatiska hjul (65mm) för hårda eller mjuka golv.
Glidfötter
Standardmodell (sitthöjd 44 - 56 cm)
Alternativ: Hög gaspelare (sitthöjd 48 - 60cm)
Alternativ: Låg gaspelare (sitthöjd 39 - 47cm)
Lämpar sig för användare som väger mellan 90 och 200kg.
Förstärkt mekanik, sittskal och gaspelare (dynamisk belastningsförmåga),
max belastning vid statiskt sittande 230 kg
Se ESD broschyr (begränsat klädselval).
Testad enligt DIN 61340-5-1, motstånd <1x10⁶ Ω
För sits: tvättbar, enkel att byta
För ryggstöd: tvättbar, enkel att byta
För nackstöd: tvättbar, enkel att byta
Engångsdukar för nackstöd (endast möjligt med överdagsklädsel), 100
stycke
Fästes i nackstödet, avtagbar
Ert namn/logo broderat eller tryckt på klädseln

2.750 kr
1.851 kr
569 kr
410 kr
0 kr
507 kr
507 kr
0 kr
270 kr
270 kr
2.048 kr

1.781 kr
694 kr
875 kr
360 kr
340 kr
316 kr
Offert

info@stolcomfort.com
www.stolcomfort.com

