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S t o l s y s t e m

Laboratorie- 
og renromsstoler

Operasjons- 
og anestesistoler

Operatør- 
og undersøkelsesstoler

Stoler til prøvetak, EKG, 
Ambulatorier og under-

søkelsesrom



INNHOLD

Om Floor-Tec Norge, ergonomi 
og nyheter

Laboratorie- og renromsstoler

Operasjons- og anestesistoler 

Operatør- og undersøkelsesstoler 

Stoler til prøvetak, EKG,
ambulatorier og undersøkelsesrom

Trekk og farger

Ergonomi og komfort
Høy kvalitet 
Fornuftige priser 
Landsdekkende service

Dette er nøkkelord når du 
kjøper en stol hos Floor-Tec 
Norge.

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 høyeste kvalitet og samtidig en fleksibilitet og 
hurtig leveranse som er helt uovertruffen. Vi leverer 
over hele landet - standardmodeller i løpet av 4-5 
dage, spesialfarger 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® stoler er utviklet i sam-
arbeid med fysioterapeuter med 
det formålet å gi optimal støtte og 
bevegelsesfrihet. En Ergotec® stol 
gir deg mulighet for å styrke ryggen 
mens du sitter og arbeider.

Vi legger vekt på at stolene skal ha mange innstillings-
muligheter, men også at det skal være enkelt og robust. 
En komfortabel stol som gir god støtte og samtidig
bevegelsesfrihet, er en effektiv måte til å forebygge 
skader og slitasje.

Alle stolene våre lever opp til de høye hygienekravene
på sykehus og laboratorier. Materialene er rengjørings-
vennlige og kan selvfølgelig tørkes- og sprites av. Du har 
ca. 60 ulike farger å velge blant. Se noen av dem på bak-
siden eller klikk inn på hjemmesiden vår www.fl oortec.no 
der du bl.a. kan laste ned fargekart.
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NYHET!

Dynamic 3 Dynamic 2 Dynamic 1 Lab 1 Lav Lab 1 Høy
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Laboratorie- og Renromsstoler

Ergotec® laboratorie og cleanroom stoler tilgodeser behovet 
for høy hygiene samtidig med god ergonomi og sittekomfort. 
Stolene er laget i rengjøringsvennlige materialer og anven-
des i laboratorier, steril- og cleanroom. Rygg og seter leveres 
i materialer som kan tørkes og sprites av, men som samtidig 
tillater huden å puste. Du får altså en stol som føles behage-
lig å sitte på – også etter mange timer.

Stolene kan innstilles individuelt og meget nøyaktig. De 
er derfor også særdeles velegnet som stoler som brukes 
av fl ere.
  
Disse stolene benyttes ofte veldig mange timer pr. dag og er 
derfor også ekstra robuste og komfortable.

Lab 2 Lav Lab 2 Høy Lab 1 LavLab 1 Lav Lab 1 HøyTech 1 Lab
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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 tlf. 67 17 46 00.

Taburet 1

Ergonova Lav
m. 8R3D armlen

Ergonova Høy

Cleanroom ESD Høy Cleanroom ESD Lav
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Arbeidet på klinikken er ganske krevende og den 
riktige arbeidsstolen kan derfor være av aller største 
betydning. En Ergotec® stol er tilpasset operasjons-
stuens meget høye hygienekrav. Rygg og seter er 
laget i materialer som kan tørkes og sprites av og sto-
lene leveres med mulighet for fotbetjening, som gjør 
at man kan høydejustere stolen og samtidig holde 
hendene sterile.

Anestesistolene leveres i 3 ulike rygg- og setestørrel-
ser og alle kan forsynes med høydejusterbare arm-
lener. Ergonomien og sittekomforten er helt på topp. 
Stolene justeres lett og raskt i høyden, ryggen og 
setevinklen og er derfor også særdeles velegnet som 
stoler som brukes av fl ere.

Operasjons- og Anestesistoler

Taburett 1 OP Taburett 2 OP

Dynamic 2
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Dynamic 2Sadel 2 OP
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Sadel 1 OP Dynamic 1 OP



Vi vil gjerne tilby 
deg å prøve våre 
stoler. Konsulentene 
våre dekker hele 
landet og har mange 
års erfaring med råd 
og veiledning.
Ring til oss på 
tlf. 67 17 46 00. 

Anestesi 1 Høy 
m/armlener

Anestesi 1 Lav

stoler. Konsulentene 

landet og har mange 
års erfaring med råd 

Ergonova Anestesi

Lån en prøvestol i 14 dager!

Anestesi 2 Lav Anestesi 2 Høy

7



Undersøkelsesstol 2 Undersøkelsesstol 4

Sadel 1

De fleste av stolene våre kan leveres 
i Non magnetic materialer – f.eks. til 
MR avdelingen.

Non magnetic

Undersøkelse 2
Elektrisk Lav

Undersøkelse 2
Elektrisk Høy

88
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Ergotec® Operatørstoler kan leveres med multi- 
innstillelige armlener til f.eks. presisjonsarbeid på 
Øyenavdelingen. Stolene kan innstilles i høyden, 
enten fotbetjent eller elektrisk. Dessuten kan man 
selvfølgelig innstille både setevinkel og ryggen.

Ergotec® Undersøkelsesstoler kan leveres i 4 ulike 
størrelser og man kan velge om de skal kunne 
transporteres på hjul eller om de skal være stasjo-
nære. Man kan dessuten velge mellom elektrisk eller 
manuell høydejustering.

Operatør- og Undersøkelsesstoler
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Calypso 1 m. Swing armlene

Ergonova OP m. Duo armlener Lab 1 OP m. 8COP armlener



Den riktige stolen gjør hverdagen din lettere. Det er 
viktig, både for deg og pasientene dine, at stolene 
passer til forholdene.

Ergotec® Supportstoler gir deg full bevegelighet og 
samtidig en meget god støtte. Du kan velge mellom  
5 ulike seter, og om du vil ha stolen med eller uten 
korsryggstøtte.

Stoler til Prøvetak, EKG, Røntgen, 
Ambulatorier og undersøkelsesrom

Prøvetak  6

Prøvetak 4 Prøvetak 1 Prøvetak 2 Prøvetak 5
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Ergotec® Prøvetakstolene leveres i 5 ulike 
størrelser. Stolene leveres med kraftige, 
men lett innstillbare armlener. Vår siste 
nyhet – Prøvetak 6 stolen er elektrisk ju-
sterbar og kan derfor anvendes til mange 
forskjellige undersøkelser – bl.a. også EKG

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 
tlf. 67 17 46 00.

Taburett 1Taburett 2

Lån en prøvestol i 14 dager!

Dynamic 2

deg å prøve stolene 

landet og har mange 
års erfaring med råd 

Ergonova lav

Dynamic 1
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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 • 1309 Rud
Telefon 67 17 46 00 

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

S t o l s y s t e m


