ErgoComfort Stolsystem
ErgoComfort arbetsstolar har utvecklats
i nära samarbete med sjukgymnaster, för
att ge användaren maximalt stöd, avlastning
och rörelsefrihet. Vi lägger stor vikt vid
att stolarna ska ha många inställningsmöjligheter för bästa ergonomi, samtidigt
som de ska vara enkla och
funktionsvänliga.
ErgoComfort arbetsstolar lever upp
till de högsta hygieniska kraven inom
offentlig miljö såsom sjukvård, omsorg,
tandvård och forskning. Materialen är
rengöringsvänliga och valda
utifrån höga miljökrav.
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NYHETER
Menuett

är en ny utvecklad supportstol med extra stöd
för rygg och ben. Speciellt lämplig i olika
vårdsituationer till exempel vid matning
och provtagning.

Dynamic Balans

har en balansmekanism där du själv kan ställa
in hur mycket rörlighet där ska vara
i sitsen. Balansmekanismen gör sitsen rörlig
i alla led och ger ett variationsrikt sittande
som aktiverar muskler i rygg och bål. Ryggens
hållningsmuskulatur och bålstabiliteten tränas
under tiden man utför sitt arbete.

Broschyr och hemsida

Här i broschyren har vi samlat de mest populära arbetsstolarna för yrken inom sjukvård,
tandvård, omsorg, forskning och laboratorier. Men ErgoComfort Stolsystem har många fler
möjligheter och kombinationer.
Titta gärna in på vår hemsida för att få mer inspiration eller kontakta oss på
tel. 042-610 56 00 eller epost info@ergocomfort.se, vi hjälper gärna till!
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SADEL
STOLAR

Sadelstolar ger dig många
ergonomiska fördelar.
Våra sadelstolar hjälper dig att sitta rakt. När
du sitter på en sadelstol får ryggen sin normala
kurvatur och spänningar i nacke, skuldror och
korsrygg minskar. Sadelstolen ger förbättrad
blodcirkulation i fötter och ben, eftersom du
sitter med en öppen vinkel i höft och knä.

Dynamic Flex

Dynamic swing

Dynamic 1

Dynamic 2

Med en sadelstol är det mycket lätt och
smidigt att röra sig runt på golvet. Vid
till exempel, kirurgi, tandutdragning,
granskning av röntgenbilder, scanning och
ultraljudsundersökningar, underlättar en
sadelstol, genom att ge dig en friare och mer
dynamisk arbetsställning.

Dynamic 1 OP

Sadel Flex

Sadel 1

Sadel 2

Sadel 1 OP

Sadel 4

Calypso 1 8S

Calypso 1 OP

Alla sadelstolar utan
ryggstöd kan levereras
med ErgoSwing-funktion.

Calypso 1

Calypso 2

OPERATÖRS
STOLAR

Många gånger är arbetsuppgiften precisionskrävande och
det kan behövas ytterligare utrustning till den ergonomiska
arbetsstolen såsom fotaktivator, olika sorters armstöd,
ESD-godkänd stol, antistatisk stol eller non magnetic stol.
Hos ErgoComfort kan du få råd och hjälp att sätta samman
stolen, så den passar dig och dina arbetsuppgifter.

Ergonova OP 8C

Ergonova 8R

Sadel 1 OP

Sadel 1

ErgoComfort operatörs- och
assistentstolar är utvecklade
för krävande arbetssituationer
i till exempel operationssalar,
undersökningsrum, vid anestesivård
och tandvård med mera.

Laboratorie 1 OP 8C

Calypso 1 8S

Calypso 1 OP

Dynamic 1 8U

Dynamic 2

Dynamic 1

Dynamic 1 OP

Anestesi 1 8B

Anestesi 2

Dental 1

Dental 2

Taburett 1

Taburett 2

Taburett 1 OP

Taburett 2 OP

LABORATORIE

STOLAR

Arbete i laboratorier består av olika arbetsuppgifter
som ger varierande arbetsställning och rörelser.
Ibland måste man stå, ibland sitter man långa stunder och ibland hade
det varit bra att kunna stå/sitta. Vissa arbetsuppgifter är mycket ensidiga
och kan ge låsta arbetsställningar över en längre tid. Laboratoriestolen
är ett viktigt arbetshjälpmedel som skall passa för olika arbetsuppgifter
och arbetsställningar. Vi rekommenderar att det på laboratoriet
finns arbetsstolar av olika modeller så att den bästa ergonomiska
arbetsställningen kan uppnås vid de olika arbetsuppgifterna.

Therapia Lab låg

Ergonova låg

Ergonova hög

Ergonova 8R

Therapia Lab hög

Laboratorie 1 hög

Laboratorie 1 låg

Laboratorie 2 hög

Laboratorie 2 låg

Taburett 1 hög

Taburett 1

Taburett 2

Taburett Flex

Vi hjälper gärna
till med råd och
utprovning av stolar
till ert laboratorium.
Kontakta oss på
042-610 56 00 eller
info@ergocomfort.se.

Cleanroom ESD hög

Cleanroom ESD låg

Tech 1 Lab

PATIENT
STOLAR

ErgoComfort patientstolar
har en stadig konstruktion
med god ergonomi och
funktionalitet.

Sortimentet är framtaget för den lilla
mottagningen och passar utmärkt där
flexibilitet och utrymme spelar
stor roll.
Undersökning 1

Undersökning 2

Provtagning 1

Provtagning 2

Undersökning 4

TILLBEHÖR
I ErgoComfort stolsystem ingår ett stort urval av tillbehör så att du kan få stolen med de funktioner du önskar.
På hemsidan finns guider och mer information.
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På www.ergocomfort.se/arbetsstolar kan du läsa mer om tillbehör till stolarna.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med att sätta samman
den perfekta arbetsstolen.

Klädsel och färg
Till ErgoComfort stolsystem finns ett stort urval av klädslar att välja mellan.
Många finns på lager för omgående leverans och övriga levereras inom
2-3 veckor. Här finner ni de vanligaste materialen, mer kan ni se på vår
hemsida under arbetsstolar.

Richmond

Richmond är uppskattad för alla de moderna färger som finns att välja mellan
och för sin slitstyrka och höga kvalité. Richmond är lätt att rengöra med
sjukvårdens rengöringsmedel, men skall eftertvättas med såpalösning.

Evida

Evida har en läderlik prägling med en mjuk och behaglig yta och är ftalatfri.
Över 80% av de komponenter som används i Evida är framtagna av
förnybara råvaror. Evida är även OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.
Baksidan är av ekologisk bomull som uppfyller GOTS-standard.
Evida används framför allt inom sjukvården och andra miljöer som kräver
hög kvalitet och enkel rengöring. Det kan rengöras med sjukvårdens
rengöringsmedel, men skall eftertvättas med såpalösning.

PUxx 1

Detta är ett av våra PVC- och ftalatfria konstläder. Ett mjukt och mycket
behagligt konstläder med lite struktur och stretch åt båda håll. Lättarbetat
och snyggt konstläder för alla miljöer. Rengörs med vanligen förekommande
rengörings- och desinfektionsmedel inom vården. PUxx nr 1 är OEKO-TEXcertifierad enligt standard 100.

PUxx 2

Ett PVC- och ftalatritt konstläder, med en mjuk och mycket behaglig yta, utan
struktur för lättare rengöring och stretch åt båda håll. Lättarbetat och snyggt
konstläder för alla miljöer. Rengörs med vanligen förekommande rengöringsoch desinfektionsmedel inom vården. PUxx nr 2 är OEKO-TEX-certifierad
enligt standard 100.

Antistatisk vävplast

Används på stolar i miljöer som är känsliga för statisk elektricitet. Finns
enbart i svart. Rengörs med vatten, mild såplösning eller spritlösning.

Ladda ner ditt aktuella färgkort här:
www.ergocomfort.se/tyger-och-kladsel

