
Läktarstol Abacus
Abacus är modern och läcker, men samtidigt enkel att ta hand om. 
En läktarstol som passar både inom- och utomhusarenor. 

Stolen går att få i tre olika standardutföranden, men anpassas alltid efter 
behov. Den har en ergonomisk sits och rygg och kan fällas automatiskt för 
en bredare passage mellan raderna. Stolen, som är skapad av den brittiska  
designstudion Arup, är hållbar, brandsäker och tål att monteras i tuffare  
miljöer som sportarenor. 
    Du hittar Abacus på arenor och idrottsplatser över hela Sverige, men 
även i utlandet. Dessutom har stolen vunnit designpriset FX Award.
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Bronze är en mer kompakt och enkel läktarstol 
gjord i genomfärgad polypropen. Det gör att 
färgen är intensiv och att stolen inte riskerar att 
blekna, trots tuffa väderförhållanden. En håll-
bar stol som kan användas i många, många år.

Specifikation:
Sätet och ryggstödet är gjorda av färgad polypro-
pen medan armstöden är gjorda i polyamid. Sitsen 
är automatiskt fällbar med hjälp av en motvikt. 
Tillverkningen i polypropen gör att den är rustad 
med såväl FR- som UV-skydd.

Abacus bronze
Abacus Silver har alla fördelar som basmodellen. 
Lägg därtill stoppade dynor fyllda med skum på 
såväl ryggstöd som säte och sittupplevelsen blir 
än mer komfortabel.

Specifikation:
Silversätet har stoppade dynor med en tjocklek på 
10 millimeter och kan förses med armstöd, vilka är 
förstärkta med fiberglas. Läktarstolen är gjord i poly-
propen med inbyggt FR- och UV-skydd. 

Abacus Silver

Fäste i sättsteg FÄste i plansteg

Bärande kontruktion
Installationsskenan som stolen monteras på är fäst med två aluminium-
klämmor och kan installeras på såväl det vertikala sättsteget som i det 
horisontella plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot underlaget.
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Toppmodellen är framtagen för att möta behoven hos de mest  
krävande användarna. Sätet och ryggstödet har special överdrag  
av väderbeständigt konstläder, fyllda med ett tjockt skumskikt.  
Det ökar komforten maximalt. Abacus Gold är en hållbar stol av 
högsta kvalitet, utrustad med ett ventilationssystem i två steg.  
Det gör den bekväm att sitta på även under varma dagar.

Specifikation:
Abacus Gold kommer i eko-läderklädsel. De stoppade dynorna har  
en tjocklek på 10 millimeter och inuti dynan finns flamskyddat skum.  
Stolen kan förses med armstöd, vilka är förstärkta med fiberglas.  
Läktarstolen är gjord i polypropen med inbyggt FR- och UV-skydd.

Abacus Gold

Fäste i sättsteg
Installationsskenan kan installeras på den vertikala  
sättsteget.

FÄste i plansteg
Med hjälp av infästningskonsoler kan montaget ske  
horisontellt i golvet.

Bärande kontruktionen
Installationsskenan som stolen monteras på är fäst med två aluminium-
klämmor och kan installeras såväl på det vertikala sättsteget som i det 
horisontella plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot underlaget.
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Valmöjligheter

ECO-läderklädsel
Läderklädselns standardsortiment ger dig valfrihet bland 
exklusiva kulörer.

Tekniska data
Sammansättning: 89 % PVC, 11 % bomull, slitstyrka 50.000 Martindale-cykler.  
Brandsäkert NF M2, BS5852 är-0 + 1, EN1021-1 + 2, DIN4102 (Del1, B2), MVSS302, 
DIN53438 (del 2), ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 
9175/87 (1.IM), IMO FTPC P8, lätt till ren-, väder- och UV-resistent, nötning. EN ISO 5470-2.

Standardfärger
Valet av färger är stort när du väljer läktarstolen 
Abacus. Bland annat kan du välja valfri kulör av 
det europeiska färgmatchningssystemet RAL.

Teknisk specifikation Polyamid (PA)
• Används med fördel till faciliteter såväl inom- som utomhus. 

Stolarna har hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden  
EN 12727 nivå 4).

• Väderbeständig.
• Enhetligt färgade, vilket garanterar glansig yta.
• Klassificeras som brandsäkert.
• Håller toxicitetkrav.
• Tål temperaturer ned till -40 °C.
• Hög motståndskraft mot missfärgning från UV .
• 100 % återvinningsbara

Tekniska specifikation Polypropen (PP)
• Kan användas både inom- och utomhus.
• Hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden EN 12727 nivå 4).
• Finns i en modifierad version med tillsatser som minskar 

UV-effekt.
• Tål temperaturer ned till -20 °C.
• Klassificeras som brandsäkert.
• 100 % återvinningsbara.

Armstöd, sätesnumrering och mugghållare är tre av tillvalen du kan få 
med din Abacus. Till toppmodellen Gold kan du också få sätesvärmare 
för att ge en extra dimension till besökaren.
     Sätesnumreringen monteras med aluminumnitar, vilket säkerställer 
väderbeständighet och hållbar infästning.
     Armstöden är tillverkade i polyamid med glasfiber. Det ger såväl ökad 
komfort som maximal funktion.

Tillval
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I Falkenberg kan du besöka Vallarnas friluftsteater. 
Sedan en tid tillbaka är det läktarstolen Abacus som 
smyckar sittplatserna framför scen när komiker och 
teateruppsättningar uppträder.  
     Scenen byggdes redan 1996 för Stefan & Krister, 
men även andra roliga sommarfarser har utspelats  
på plats sedan dess. Totalt har fler än en miljon  
personer besökt teatern, som har kapacitet att ta  
in 1 635 besökare.

Referensprojekt

Spana gärna in våra andra 

projekt på alfingseating.se

Brandklass
Godkänd genom tester för lättantändlighet enligt 
normerna EN 1021-1: 2006 och EN 1021-2: 2006, 
utfärdat av ett certifierat laboratorium.
     Ger inga giftiga utsläpp av förbränningsprodukter  
enligt standard PN-88/B-02855, utfärdat av ett  
certifierat laboratorium.

UV-resistens
Stolarna har testats för UV-resistens enligt standard
EN ISO 4892-2. Intyg om överensstämmelse med krav 
för standard EN12727:2004.

Avtal och certifikat

Alfing i Älmhult AB
BOX 151 
Spångatan 7
343 22, Älmhult

0476-268 00
info@alfingseating.se
alfing.se

KONTAKT

Vi är måna om att erbjuda bra och högkvalitativa  
produkter. Vi är stolta över att vara miljöcertifierade 
enligt ISO 14001, ISO 3834–2, ISO 9001 och FSC®.
FSC-certifierat trä erbjuds vid förfrågan. 
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