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«Etter å ha vært plaget med prolaps og betennelse i bekkenleddene, var jeg på utkikk etter en stol 

som bidro til minimal belastning ved sitting over lengre tid. De fleste kontorstoler medfører bl. a. en 

belastning på bekken, hofter og korsrygg. For meg betydde det at jeg kun greide å jobbe 50%. Etter å 

ha prøvd Ergositter i et par uker, var jeg ikke i tvil om at dette var stolen for meg. Ved å felle ned 

bakre del av setet får jeg sittebelastningen over på lårene, samt at ryggen blir strukket ut. Jeg kan 

med sikkerhet si at jeg ikke kunne ha arbeidet 100% igjen uten Ergositter. Ergositter får min varmeste 

anbefaling.»  

Vanja Bonesmo, ABC Fakturaservice 

 

«Ryggsmertene har så å si blitt borte etter at Ergositteren kom inn på vårt kontor og det er en glede å 

komme på kontoret og vite at jeg kan arbeide over lengre tid uten den stramme ryggen min å ta 

hensyn til. Jeg anbefaler Ergositteren på det varmeste.» 

Interiørarkitekt Nina Ramstad, Nydesign AS 

 

«Jeg har i flere år vært plaget av sterke smerter i ryggen ved mye stillesitting på kontor og ved lange 

kjøreturer i bil. Dette fordi jeg har en medfødt svakhet i nedre del av ryggen. Etter store utgifter til 

naprapat og fysioterapeut samt mye frustrasjon, ble jeg anbefalt å prøve en Ergositter kontorstol fra 

Floor-Tec. Senere fikk jeg også anskaffet en sittepute til bruk i bilen. Jeg kan med glede si at mine 

ryggplager i dag er helt borte. Jeg kan derfor anbefale denne stolen og puten til andre med samme 

problematikk.»  

Veronica Sørensen, Nofas Management AS 

 

I forbindelse med reumatisk sykdom og smerter/betennelse ved halebeinet, ble belastningen så stor 

på en vanlig kontorstol, at når jeg skulle sette meg, måtte det skje med andakt og følelse og når jeg 

skulle reise meg, så jeg ut som en hundreåring som skulle ut å gå. 

Nå, etter å ha prøvd Ergositter i 2 uker, er jeg blitt et helt nytt menneske og kan både sette meg og 

reise meg på en normal måte. Så jeg må bare si tusen takk for at denne stolen finnes.»  

Mette Lokshall, Purehelp.no AS 

 

“Jeg liker stolen veldig godt. Den har hjulpet meg til å komme tilbake i 100% jobb. 14 dager etter at 

stolen var tatt i bruk jobbet jeg 100% igjen. Stolen er allerede inntjen den og vel så det.»  

Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, Skjervøy kommune 

 

«Floor-Tec Norge AS introduserte stolen Ergositter for undertegnede i forbindelse med et besøk 

ultimo 2012. Arbeidssituasjonen er primært sittende. Smerter i ryggen. Demostolen ble plassert 

under daglig leder som seg hør og bør. Samarbeidet dem imellom ble så bra at den ble fast ansatt.» 

Daglig leder Christer Johnsen, Rottefella AS 

 

«I forbindelse med at jeg har kontorjobb og ryggplager (prolaps), gikk jeg for ca. 10 år siden til 

anskaffelse av en Ergositter fra Floor-Tec. For min rygg har den fungert veldig bra, og jeg har blitt helt 

avhengig av stolen. Etter mange års bruk, ble det imidlertid slitt hull i ryggen på den, og jeg vurderte 

derfor å skifte den ut. Jeg prøvde en del andre (dyre) stoler, men alle ble forkastet og jeg har nå 

bestilt meg en ny Ergositter fra Floor-Tec Norge AS. Anbefales mot vonde rygger, og forøvrig alle som 

vil sitte godt!»  

Daglig leder Stein Schultz, Byggteam Hadsel AS 
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«Takk for rask respons på service av stolen. Denne stolen er den best tilpassede kontorstolen jeg har 

brukt. Ergositter ble anskaffet fordi jeg har vært plaget av en gammel skade, brudd i halebenet! Etter 

at jeg tok i bruk Ergositter for over et år siden, har jeg ikke kjent noe til disse plagene. Kan anbefales 

til alle som sliter med plager i korsrygg/haleben. Det todelte setet er genialt!» 

Egil Holstad, Forsvaret 

 

«Jeg arbeider som ansvarlig for vår fysiske IT-infrastruktur og det er mye sittende arbeide foran 

skjermen som dominerer min arbeidsdag. Når det gjelder mine erfaringer med Ergositter, så er de 

utelukkende positive etter fem års bruk. Den største forskjellen er den avlastningen som skjer når 

man sitter. Jeg reiser meg etter lange økter uten å kjenne trøtthet i ryggen og jeg er opplagt når jeg 

reiser seg opp. Tidligere var det slik at jeg måtte myke meg opp for å komme i gang, men ikke nå 

lenger med denne stolen. Stolen er fortsatt i god stand etter disse årene og intet har gått i stykker 

eller slitt ut. På mine tidligere stoler har armlenene begynt å krakelere etter noen år, men ikke denne 

modellen». 

Marcus Wallèn, Handelsbanken 

 

«Uten stolen hadde jeg aldri kommet tilbake så raskt. Min arbeidsgiver kjøpte inn stolen og jeg kunne 

friskmelde meg!» 

Anette Nordvall, Teracom 

 

«Jeg er mer enn fornøyd med stolen..! Den er helt fantastisk å sitte i, jeg er særdeles imponert, min 

isjias-smerte i bena har minsket og stolen fungerer smertelindrende.» 

Anders Wikstrand, SL 

 

«Jeg trodde noe som dette ville dukke opp i fremtiden, men ikke allerede nå.» 

MD professor of Orthomedics Gunnar Andersson, Chicago 

 

“Vi har kunnet konstatere en utrolig traksjonsavlastning på mellomvirvelskivene og en avslapning av 

musklene direkte etter fem til ti sekunder. Når denne teknikken er utbredd, kommer vi til å få 

betraktelig færre sykemeldinger og en markant forskjell i belastning på helsevesenet. Fra en 

medisinsk og yrkeshygienisk synsvinkel er dette en virkelig revolusjon.» 

Docent i Biomekanikk, Christian Høgfors Ziebell 

 

“Å sitte med redusert støtte av bekkenet sammen med ryggstøtte, minsker belastningen på ryggens 

mellomvirvelskiver og muskulatur. Dette kan potensielt redusere sitterelaterte ryggplager». 

BMC Musculosketal Disorders 2009, 10:17 
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