
läktarstol  
stadion comfort
Ge dina besökare en riktigt härlig upplevelse i vår populära 
läktarstol Stadion Comfort. 

Med stoppad sits och varm känsla är Stadion Comfort en alldeles ypperlig 
stol för läktare i sporthallar och arenor. Sitsen ger en skön känsla, likaså den 
den bakåtlutade ryggen, som är perfekt  anpassad för en bekväm stund på 
läktaren.

Såväl sits som rygg är tillverkad i formpressad faner med en yta av ett tåligt 
högtryckslaminat. Väljer du Stadion Comfort 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 anpassa 
stolen efter just ditt projekt. Det gäller inte minst det kraftiga stativet, som vi 
robotsvetsar in i minsta detalj.
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Stadion Comfort är en bekväm stol, perfekt för 
idrotts- och aktivitetshallar. Den är kompakt och 
ger besökaren gott om benutrymme.  Dess utom 
är den både lätt att underhålla och att byta 
 klädsel på.

Specifikation:
Klädseln, av fabrikatet Camira, har en slitstyrka på  
90 000 Martindale. Stolens stoppning är av brand
härdigt kallskum och har en fjädrande uppfällning 
med tio års garanti.

Om stolen

Sits
Stoppsitsen har en 4,5 millimeter 
tjock skiva och är  stoppad med 
brandhärdigt kallskum. Sitsen 
är gjord av 12 millimeter form
pressad faner med högtrycks
laminat försedd med rundad 
framkant. Det gör att  risken för ett 
tryck mot låret  närmast knävecket 
minkar  drastiskt.

Rygg
Ryggen är gjord av 10 millimeter 
djup formpressad faner, belagd 
med högtryckslaminat på båda 
sidor. De klädda rygg och sits
brickorna är försedda med islags
muttrar 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 
övriga ståldetaljer järnfosfateras 
och pulverlackeras i önskad RAL 
kulör. Stativet består av rektangu
lärt stålrör, 30x30x2 och 40x30x2 
millimeter. Stativstolparna har 
påsvetsade lock i rörändarna.
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Stadion Comfort  
– vår mest populära stol till 

arenor och sporthallar.



Stadion Comfort kan anpassas efter just dina förut-
sättningar. I sitt grundutförande gäller följande mått 
och skisser. Alla mått är i millimeter.

Mått och skisser

Stadion Comfort med dubbla fjädrar. Måttskissen 
är för 450 millimeter hög gradäng.

Stadion Comfort med motvikt. Måttskiss för 
450 millimeter hög gradäng.
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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 är från Camiras Advantage 

kollektion. Men vi kan anpassa efter önskemål.
• Alla synliga metalldelar går att få lackerade i valfria 

RAL eller NCSkulörer.

Räcke
Det blir både snyggt och säkert 
med ett räcke mellan läktar
delarna. Räcket kan vi utforma 
helt utifrån dina önskemål.

Staket
För såväl din som dina besökares 
trygghet kan vi erbjuda ett säker
hetsstaket mellan spelplanen och 
läktaren.

Stolsnumrering
På större anläggningar är det van
ligt att numrera stolar och rader. 
På så sätt vet besökaren var de 
hittar sin plats i hallen.

Pressläktare
Har du en hall där det även ska 
finnas plats för press och media? 
Då har vi speciallösningar med 
både skrivskiva och eluttag.

Skrivskiva
Det är smart att erbjuda dina 
besökare en skrivskiva. Här kan de 
exempelvis ha penna och block 
eller utnyttja för sin dator.

Teleskopsläktare
På senare år har teleskopläktare 
vuxit fram som ett grymt alternativ 
till sporthallar. Stadion Comfort 
passar perfekt i detta utförande.
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Hur vill du ha din Stadion comfort?
Stadion Comfort 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.



Katarina Andersson, 
Säljare, Stockholm & norra Sverige
073-257 42 60 / katarina.andersson@alfing.se

Kent Johansson
Säljare, södra Sverige
070-201 56 42 / kent.johansson@alfing.se

Alfing i Älmhult AB
BOX 151, 343 22 ÄLMHULT

KONTAKT

En av de mest färgglada sportarenorna i Sverige ligger 
i Småland. I Idrottshuset i Jönköping, som är huvud
arena för stadens storlag i flera sporter, finns det plats 
för 1 500 sittande åskådare. Exempelvis spelar både 
Jönköpings IK och IF Hallby sina hemmamatcher här.
    Hallens stolar? De är från Alfing Seating och 
finns i ett tiotal olika färger för att ge ett läckert och 
 inramande intryck. Här sitter publiken både säkert 
och komfortabelt under hela sportupplevelsen.

Du ser stolarnas utseende på förstasidan. 

Kundcase

Spana gärna in våra andra 

kundcase på alfingseating.se

Brandklass
Godkänd genom tester för lättantändlighet enligt normerna EN 10211: 
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

Stadion comfort


