
Hörsalsstol Alfing kongress

är en stabil och mycket komfortabel stol lämplig för konferens och
kongress där ett bekvämt sittande är viktigare än att skriva.
Sitsen är försedd med fjädrande sitskomfort och ryggens generösa
bakåtlutning med svankstöd ger en mycket bra sittkomfort.
Stoppningen klarar naturligtvis de svenska brandkraven och stolens
bredd och djup anpassas efter lokalen och vi ser till att uppfylla
gällande krav för utrymning vid brand.
Den inbyggda skrivskivan i armstödet ger ett stadigt stöd vid
noteringar och önskas större skrivyta kan vi montera en kassett på
ryggen.
Montering i raka eller svängda rader, på plant eller lutande golv liksom
i sättsteget går bra; vi anpassar efter förutsättningar !
Bra komfort till rätt pris är nyckelorden för Kalle kongress !

Besök gärna vår hemsida www.alfingstolar.se för att se exempel på
leveranser och utföranden.

Kontakta oss för offert, layout eller speciell utformning !
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Vänd blad för specifikation !
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Specifikation
Stativ av rekt. stålrör 40*30*2 mm, järnfosfaterat och
pulverlackerat.
Sits av kryssfaner med fjädring + 50 mm stoppning, helklädd
Rygg av kryssfaner med ca 70 mm stoppning,
svankstöd och sydda sarger, helklädd med sparkskydd eller
med trären baksida.
Armstöd av massivt trä eller helklädda
Stolsgavel av kryssfaner, helklädd
Skrivskiva i armstöd av kryssfaner
Tillbehör
- eluttag + tillbehör
- skrivkassett
- ventilationsgaller
- mm

Layout och CAD-fil efter önskemål !

Skrivkassett på trären rygg i ek

Alfing Kongress

kan i grundutförande användas vid
gradängdjup 900 mm.
Vid djupare gradänger kan man förlänga
stolsgavel och armstöd och även erhålla
större skrivskiva.
Stolen kan erhållas helklädd med
sparkskydd på ryggens baksida eller
med ryggens baksida trären.
Sparkskydd av fanerad plywood eller
högtryckslaminat, med eller utan
perforering.

Skrivkassett med skrivskiva på
ryggen, måttskiss för gradänghöjd
220 mm.
Gradängdjup 970 mm erfordras i
detta fallet (520+450 mm).

Stolsgavelns bredd medger att
placera ett el-uttag på baksidan,
övriga delar för matning kan vi
tillhandahålla.


