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Sadelstoler

Operatørstoler

Laboratoriestoler

Kontor- og 
resepsjonsstoler



INNHOLD

Om Floor-Tec Norge, ergonomi 

og nyheter

Sadelstoler 

Operatørstoler

Laboratoriestoler

Kontor- og resepsjonsstoler

Trekk og farger

Ergonomi og komfort
Høy kvalitet 
Fornuftige priser 
Landsdekkende service

Dette er nøkkelordene, når du 

kjøper en stol hos Floor-Tec 

Norge AS.

Vi selger Ergotec stoler i hele 

Norge og har mer enn 25 års 

erfaring med salg og service 

av arbeidsstoler.

Stolene våre er ”made in Denmark” som sikrer deg 

den aller beste kvaliteten og samtidig en fleksibilitet 

og hurtighet som er helt uovertruffen. Vi leverer i hele 

landet - standardmodeller i løpet av 4-5 dager, spesial-

farger innen ca. 3 uker.

Dere har mulighet til å prøve stolene våre i 14 dager – 

helt gratis.

 

Ring til oss på telefon 67174600 eller send en mail 

på fl oortec@online.no og få en god avtale.

PRØVESTOLER
14 DAGER

GRATIS!
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Ergonova



Vår lidenskap er topp ergonomiske 
og komfortable arbeidsstoler…

Ergotec® stolene er utviklet i sam-

arbeid med fysioterapeuter med 

det målet å gi optimal støtte og 

bevegelsesfrihet. En Ergotec® stol 

gir deg mulighet for å styrke ryggen 

mens du sitter og arbeider.

Vi vektlegger at stolene skal ha mange muligheter for 

innstilling, men også at det skal være enkelt og robust. En 

komfortabel stol som gir god støtte og samtidig bevegel-

sesfrihet, er en effektiv måte til å forebygge skader og slit.

Alle stolene våre lever opp til de høye hygienekravene på 

klinikker og laboratorier. Materialene er rengjøringsvenn-

lige og kan selvfølgelig tørkes- og sprites av.

Du har ca. 60 ulike farger å velge blant. Se noen av 

dem på baksiden eller klikk inn på hjemmesiden vår 

www.fl oortec.no der du bl.a. kan laste ned fargekart.
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NYHET!

DYNAMIC STOLEN - SPESIELT UTVIKLET TIL KVINNER

Dynamic 2 Dynamic 1



Calypso 1 Calypso 1
m. holdebøyle

Calypso 2
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Calypso 1 m. swing armlen

Tilbehør

Alle stolene våre kan leveres 

med Swing armlene. Dette 

armlenet er universalt og 

kan f.eks. også anvendes 

som korsryggstøtte 

eller mavestøtte.

Fotbetjening er dessuten 

en opsjon på alle stolene.
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Velo 2 Velo 1Velo 2 Velo 1

På en sadelstol får du mulighet til å sitte i den ettertraktede rytter-

stillingen. Det betyr at du sitter i en mer oppreist stilling som gir deg 

en god og avslappet holdning. Lårene peker ca. 45 grader nedover 

og føttene hviler avslappet på gulvet.

Vanskelige arbeidsstillinger ved f.eks. kirurgi, ved å trekke ut tenner, 

se på røntgenbilder o.s.v. blir også lettere på grunn av den friere og 

mer dynamiske måten å sitte på. En Ergotec® sadelstol gir deg mu-

lighet for å styrke ryggen mens du arbeider.

Ergotec® sadelstoler er utviklet spesielt for personale 
i tannpleien…

Alle sadelstolene kan leveres med
ErgoSwing funksjon
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Dynamic 2Dynamic 1 Dynamic 2Dynamic 2
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Ergotec® Operatør stolene gir deg optimal støtte 
og bevegelsesfrihet…

Arbeidet på klinikken er ganske krevende og den riktige 

arbeidsstolen kan derfor være av aller største betydning. 

Stolene våre er tilpasset de høye ergonomiske kravene 

på klinikken, og lever dessuten opp til de strenge hygiene-

kravene. Rygger og seter er laget i materialer som kan 

tørkes og sprites av og stolene leveres med mulighet for 

fotbetjening som gjør at man kan høydejustere stolene 

og samtidig holde hendene sterile.

Stolene er lette og elegante og alle kan leveres ekstra høye, 

med eller uten fotring. Du har dessuten ca. 60 ulike farger 

å velge blant. Se noen av dem på baksiden eller klikk inn 

på hjemmesiden vår www.fl oortec.no der du bl.a. kan laste 

ned fargekart.

Dental 2Dental 1

Taburet 1 OPTaburet 2 OP
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Ergonova OP m. Duo armlen

Ergonova høy med fotring

Tilbehør

Alle stolene våre kan 

leveres ekstra høye 

med fotring. Du kan 

velge blant disse

4 sittehøydene:

Lav: 56-60 cm 

Mellom: 49-66 cm 

Høy: 55-75 cm

Ekstra høy: 63-89 cm

Ergonova



Velo 1Velo 4

Lån en prøvestol i 14 dager!
Vi vil gjerne tilby deg å prøve stolene våre. 

Vi har konsulenter over hele landet og har 

mange års erfaring med råd og veiledning. 

Ring til oss på tel. 67174600 eller send en 

mail på fl oortec@online.no

Taburett 1 OP

mail på fl oortec@online.no

Ergonova OP 
m. Duo armlen

Ergonova Høy
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Ergotec® Laboratoriestoler er utviklet med henblikk på 

å gi brukeren maksimal støtte og komfort. Disse stolene 

benyttes ofte i veldig mange timer pr. dag og er derfor 

også ekstra robuste og komfortable.

Stolene har mange innstillingsmuligheter og gir derfor 

mulighet for å oppnå en helt riktig og personlig innstil-

ling. Du kan velge blant 3 ulike rygglener som alle sam-

men gir god støtte i korsryggen. Stolene leveres med 

slitesterkt trekk og du har ca. 60 ulike farger å velge 

blant. Besøk også gjerne vår hjemmeside www.fl oortec.no 

der du f.eks. kan laste ned fargekart.

Stoler til Dental laboratorier

Dynamic 2 Dynamic 1

Lab 2 Lav Lab 2 Høy Lab 1 Lav Lab 1 Høy
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Kontorstoler fra Ergotec® er unike fordi de er ergono-

miske og komfortable, de tar ikke mye plass, og så kan 

de tilpasses individuelt. Vi hjelper deg med å velge den 

riktige rygg- og setekombinasjonen og sikre, at stolen 

oppfyller nettopp dine krav til innstillingsmuligheter. 

Våre konsulenter er spesialister i sitteergonomi og 

hjelper gjerne med råd og veiledning.

 

Vi håper at du har blitt fristet av tilbudet om å prøve en 

stol. Vi vil nemlig gjerne gi deg mulighet for å merke 

komforten og kvaliteten. Ring til oss eller send en

e-post, så sender vi stolen til deg.

Stolen er et av dine viktigste arbeidsredskap 
på kontoret og i resepsjonen…

Therapia iEnergy M
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Dynamic 2Dynamic 1

Therapia iEnergy S

NYHET



Vi vil gjerne tilby 

deg å prøve stolene 

våre. Vi har kon-

sulenter over hele 

landet og har mange 

års erfaring med 

råd og veiledning. 

Ring til oss på tel. 

67174600 eller 

send en mail på 

fl oortec@online.no.

Lotus 2
m. armlen

Lån en prøvestol i 14 dager!

Lotus 1 Lotus 1 høy
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Dynamic Flex

Lotus 2
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Stolene våre er laget av det rette materialet...

Lime

Ambla
Vaskbart trekk som tillater 
huden å puste. Høy sitte-
komfort og lett å rengjøre.

Floor-Tec Norge AS • Løxaveien 15 • 1351 Rud
Telefon 67 17 46 00 – Telefax 67 17 46 01
www.fl oortec.no – fl oortec@online.no

Ambla

Richmond
Renromstrekk med ekstra høy 
slitstyrke. 25 fargevarianter.

Richmond
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Orchid

Blueberry

Cornflower

Bluebell

Poppy

Blossom

Mango

Blackcurrant

Damson

Chocolate

Mushroom

Snow White

Nubian Black

Memphis Blue

Spruce

Mallow

Ash

Ninian

Spey

Nevis

Skye

Lomond

Oban

Brechin

Harris

Fife

Daviot

Lewis

Bute

Kerry

Clova Barra Clyde

Islay
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