
Hörsalsstol Kalle

är en stabil och komfortabel stol lämplig för aulor och
föreläsning men kan kompletteras och anpassas för de
flesta miljöer.
Utprovade stoppningar, som uppfyller svenska
brandkrav, och rygg med svankstöd ger ett bekvämt
sittande och hållbarhet över tiden. Stolens bredd och
djup anpassar vi efter lokalen och ser till att uppfylla
gällande krav för utrymning vid brand. Vi monterar i raka
eller svängda rader, på plant eller lutande golv liksom i
sättsteget; anpassning sker efter förutsättningar.
Du kan välja mellan olika skrivskivor, som monteras på
stolsryggen och när gradängerna är höga > ca 300 mm
använder vi nackbricka för att skrivskivan skall sitta på
rätt höjd.
Kalle är en hållbar och bekväm stol för de flesta miljöer
och dessutom till rätt pris !
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 bladet för specifikation !



Stolen kan anpassas och tillverkas i
specialutförande; exvis tillverkas på
balk,flyttbara sektioner , eller förses
med ventilationsplåt, elkanal , eluttag
och belysning.

Kalle  klarar
gradängdjup 900 mm med
bl.a. nackbricka.

Exempel på måttskiss:
Kalle med skrivkassett och massiv list
på stativändarna.
Infästning anpassas efter önskemål.
CAD-filer och layouter kan erhållas
i exvis dwg-format.
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Nackbricka får stolen vid gradänghöjd
> ca 300 mm.

Specifikation:
Stativ av rekt. stålrör 40*30*2 mm, järnfosfaterat
och pulverlackerat.
Sits av kryssfaner och 50 mm stoppning.
Rygg av kryssfaner och formskuret svankstöd.
Klädselbrickor, med stoppning och tyg, är försedda
med islagsmutter och skruvade för enkelt
demontage vid ev. omklädsel.

Tillbehör:
- Armstöd, formpressat eller massivt
- Annan stoppning i sits och rygg
- Sömnad på sits och rygg
- Sidopaneler
- Massiv täcklist på stativändar
- Elkanaler, vägguttag, belysning
- mm

Layout och CAD-fil efter önskemål !
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