
Läktarstol Stadion Comfort  

Robust och bekväm Läktarstol avsedd för läktare i sporthallar och arenor. 

 Den stoppade sitsen ger en skön och varm sittkänsla och den bakåtlutade  stoppade ryggen ger 

bra sittkomfort och en bekväm upplevelse.  

Sits och rygg är dessutom av formpressad faner med yta av mycket tåligt högtryckslaminat. Du 

kan välja mellan ca 60 st olika laminat och tygkulörer.   

Det kraftiga stativet, som vi robotsvetsar i Älmhult, är konstruerat för att tåla tuffa tag  och järn-

fosfateras innan pulverlackering sker i önskad kulör. Infästningen anpassas efter gradängens höjd 

och utformning.  

 

  Läktarstol Stadion Comfort  



Läktarstol består av formpressad sits och rygg belagda på fram och baksi-

dan med högtryckslaminat samt med oljade kanter för att förhindra fukt-

inträngning. Högtryckslaminatet ger en extremt tålig yta som inte kan jäm-

föras med fanerad. Med högtryckslaminat har man dessutom möjlighet att 

välja, mellan ca 60 st olika kulörer och dekorer. Man kan även välja olika 

kulörer/dekorer på sits och rygg. 

  

Sits och rygg 

Stoppsits av 4,5 mm plywood, stoppad med 30 mm brandhärdig kallskum. 
Sits av 12 mm formpressad faner med högtryckslaminat  försedd med rundad 
framkant så att risk för tryck mot låret närmast knävecket minskas. 
Stopprygg av 4,5 mm formpressad faner med 10 mm kallskum. 

Rygg av 10 mm formpressad faner belagd med högtryckslaminat på båda 
sidor. 
Klädda rygg- och sitsbrickor är försedda med islagsmuttrar och monte-

rade med maskinskruv för enkel och lätt demontering. 

Stativet  

Det kraftiga stativet, som vi robotsvetsar i Älmhult, är konstruerat för att 

tåla tuffa tag och järnfosfateras. Stativ och övriga ståldetaljer järnfosfate-

ras och pulverlackeras i önskad RAL- kulör.Stativet består av rektangulärt 

stålrör, 30*30*2 och 40*30*2 mm, och diverse fästöron av stål. Stativ-

stolparna har påsvetsade lock i rörändar. 

Klädsel av fabr Camira (90 000 Martindale). 
Martindale är ett mått på hur slitstarkt ett tyg 
är.  
Indragen klädsel på rygg, sitsen helklädd till 
sidan. 

Estrad arena Alingsås  
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Stadion Comfort med motvikt  

måttskiss för 450 mm hög gradäng  

 

  

Stadion Comfort med dubbla fjädrar mått-

skiss för 450 mm hög gradäng  

C/C 460 - 600 mm 
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