
Stol för teleskopläktare  
stadion comfort auto
Ge dina besökare en härlig upplevelse med populära  Stadion 
 Comfort Auto – helt anpassad för våra teleskopläktare. 
En bekväm stol som fälls upp och ihop helt automatiskt. 

Den stoppade sitsen och varma känslan gör Stadion Comfort Auto till en 
alldeles ypperlig stol för teleskopläktare i sporthallar och arenor. Sitsen 
ger en skön känsla, liksom den bakåtlutade och designade ryggen.

Såväl sits som rygg är tillverkad i formpressad faner med en yta av ett 
tåligt högtryckslaminat. Väljer du Stadion Comfort Auto kan du välja 
mellan 60 olika laminat och tygkulörer.

Här har du alla chanser att få stolen specialanpassad. I och med att 
den tillverkas i vår egen fabrik i Älmhult äger vi hela processen och kan 
anpassastolenefterjustdittprojekt.Detgällerinteminstdetkraftiga
stativet, som vi robotsvetsar in i minsta detalj.

När läktaren inte används skjuts den enkelt ihop, automatiskt eller 
 manuellt, och körs intill väggen för att göra plats i lokalen.
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Stadion Comfort Auto är en bekväm stol, perfekt 
för idrotts- och aktivitetshallar. Besökarna möts 
av en kompakt, stabil sittplats med gott om 
 benutrymme till platserna framför.  Dess utom är 
den lättskött och smidig att byta  klädsel på.

Specifikation:
Klädseln, av fabrikatet Nevotex, har en slitstyrka på  
minst 100 000 Martindale. Stoppningen är gjord av 
brand härdigt kallskum. Tack vare en motvikt fälls 
stolsryggen upp och ner helt automatiskt .

Om stolen

Sits
Sitsen har en 4,5 millimeter tjock 
skiva och är  stoppad med brand-
härdigt kallskum. Sitsen är gjord 
av 12 millimeter form pressad 
faner med högtrycks laminat 
försedd med rundad framkant. 
Det gör att  risken för tryck mot 
låret  närmast knävecket minskar 
 avsevärt.

Rygg
Tillverkad av 10 millimeter tjock 
formpressad faner, belagd med 
högtryckslaminat på båda sidor. 
De klädda rygg- och sitsbrickorna 
är försedda med islagsmuttrar och 
är monterade med maskinskruv. 
Det gör det enkelt att demontera 
av stolen om du exempelvis vill 
byta klädsel.

stativ
Det kraftiga stativet, som vi robot-
svetsar i Älmhult, är konstruerat 
för att tåla tuffa tag. Stativ och 
 ståldetaljer järnfosfateras och 
pulverlackeras i önskad RAL- kulör. 
Stativet består 2–3  millimeter stål 
som bockas och svetsas.
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Stadion Comfort Auto  
– vår mest populära stol 

till teleskopläktare i arenor 
och sporthallar.



Stadion Comfort Auto kan enkelt 
anpassasefterdinaförutsättningar.

Mått och skisser

440-620 mm 440 mm
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Tillval

Valmöjligheter
På Alfing äger vi hela produktionsprocessen.  
Därför kan vi styra tillverkningen efter dina behov.
• Bredd- och djupanpassning efter lokal.
• Standardtyget kommer från Nevotex, men vi kan 

anpassa efter dina önskemål.
• Alla synliga metalldelar går att få lackerade i valfria 

RAL- eller NCS-kulörer.

Endast faner/laminat
Om kraven på ny läktare inte är så 
högt ställda, är oklädda sitsar och 
ryggar ett smart alternativ. Det är 
billigare, enklare att hålla rent 
och lika funktionellt som de 
stoppade stolarna. 

Stolsnumrering
På större anläggningar är det 
 vanligt att numrera stolar och 
rader. Något som underlättar för 
besökarna när de ska hitta sina 
platser i hallen.

Pressläktare
Har du en hall där det även ska 
finnas plats för press och media? 
Då har vi smarta speciallösningar 
med både praktisk skrivskiva och 
eluttag.
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Hur vill du ha din 
Stadion comfort Auto?
Stadion Comfort Auto är en av de stolar som vi tillverkar helt 
och hållet i vår egen fabrik. Det ger dig stora möjligheter 
att kunna få en specialanpassad stol, just för ditt projekt.



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. 

 
 

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

.

Avtal och certifikat

Spana gärna in våra andra 

projekt på alfingseating.se

AlfingiÄlmhultAB
BOX151
Spångatan 7
343 22, Älmhult

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

KONTAKT

I Karlskrona kan du besöka moderna Brinova Arena. 
Här har Alfing Seating installerat fyra teleskopläktare 
med automatiskt fällbar rygg. Med läktarna i infällt 
läge finns det yta till två fullstora handbollsplaner, 
medan de i utfällt läge ramar in sport- och konsert-
evenemangen till fullo. Här finns det plats för 2 750 
åskådare.
     – De har gett oss  fantasiska möjligheter. Det är 
gudomligt. Mil bättre än vad jag trodde. Det dagliga 
arbetet fungerar väldigt bra och nu har vi verkligen 
möjlighet att utnyttja hall och golvyta som det ska 
göras, säger Jesper Persson, arenaansvarig.

Brinova Arena

Se referensprojektet  » 

Stadion comfort Auto

https://www.alfingseating.se/case/brinova-arena-karlskrona/

