Viktigaste komponenten
för operatörens arbetsmiljö

En kontrollrumsstol är inte bara en ergonomisk stol anpassad för att vara
bekväm och sittriktig för långa arbetspass. En kontrollrumsstol är dessutom
tillverkad med den kvalitet och slitstyrka som krävs för att klara påfrestningar
och slitage 24 timmar om dygnet under veckans alla dagar.
Bra kontrollrumsstolar för personalen i kontrollrummet innebär att personalen
får möjlighet att arbeta mer effektivt. Man håller uppmärksamhetsnivån uppe
under långa pass och är mer koncentrerad när det väl krävs. Kontakta oss
direkt här för hjälp kring kontrollrumsstolar.

Varför inte en vanlig kontorsstol?
Ofta jämförs kontrollrumsstolar med vanliga kontorsstolar. Lite förenklat kan
man säga att en kontrollrumsstol håller många gånger så lång tid som de
bästa kontorsstolarna. Kontrollrumsstolen är speciellt framtagen för att
användas i kontrollrum och har ett antal särskiljande egenskaper jämfört med
kontorsstolen.

Framför allt sitter man ner en betydligt större del av arbetstiden i ett
kontrollrum jämfört med vanligt kontorsarbete. Det ställer höga krav på
ergonomin vilket innebär att stolar anpassade för kontrollrum har ett stort antal
inställningsmöjligheter som säkerställer att användaren sitter i en ställning som
är så bra för kroppen som möjligt. Inställningarna kan enkelt anpassas och
man kan enkelt hitta tillbaka till tidigare använda inställningar.
Långa stillasittande arbetspass kan innebära att blodcirkulationen sjunker och
därmed också koncentrationen. En kontrollrumsstol måste därför vara byggd
för att på ett skonsamt sätt avlasta kroppen och stimulera kroppen.
Ytterligare en aspekt är att kontrollrumsstolen i varje detalj är tillverkad för att
tåla högre och längre belastning. De delar som är extra utsatta för slitage är
tillverkade i högsta kvalitet. Det gäller framförallt delar för dämpning och
klädsel.
•

Kvalitet
Konstruerad för att användas i drift 24/7 och med operatören i fokus.
Garanterad funktion under mycket lång tid.

•

Ergonomi
Skapad med operatörens ergonomi i fokus. Ger operatören rätt
förutsättning för att kunna utföra sitt arbete optimalt under långa
arbetspass.

•

Förebyggande
Vid långa arbetspass med många timmars sittande är det extra viktigt att
stolen stimulerar till rörelse. Bidrar till att blodcirkulation och
koncentration bibehålls.

•

Ram av stål

•

Komfortnackstöd

•

Specialframtagen mekanik

•

Stabila fotkryss

•

Klädsel av högsta kvalitet

•

Gaspelare av bästa kvalitetsklass

Skräddarsydda helhetslösningar
RackTech har bred erfarenhet från alla delar som måste samverka i ett
kontrollrum. Vi vet att kontrollrumsstolen är en viktig pusselbit, men det som
verkligen leder till en effektiv lösning är om alla delar i kontrollrummets miljö
faller på plats.
Vi levererar alla olika delar som behövs i ett optimalt fungerande kontrollrum.
Se gärna mer av våra lösningar för kontrollrum.

Val av kontrollrumsstol – kontakta oss
En väl utformad kontrollrumsstol är skapad för att vara skonsam för
operatören. En genomtänkt konstruktion som ger en god ergonomi är mycket
viktigt för operatören som sitter långa pass på sin arbetsplats. En god
ergonomi bidrar även till en lägre sjukfrånvaro och förebygger t.ex.
ryggproblem.
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om er situation och hur vi kan
hjälpa till.
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