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EN KORT BESKRIVNING AV FÖRETAGET
Mercado Medic AB arbetar med utveckling,
tillverkning, försäljning och service av
medicintekniska arbetsstolar för personer med
funktionsnedsättning. Vi säljer även stolar speciellt
anpassade för olika kliniker, kontor och industrier.
Mercado Medic AB har försäljning och service över
hela Sverige samt en omfattande exportverksamhet.
1964 startade Söndrums Svets & Mekaniska i
Halmstad som legotillverkare. Under 1970-talet
inledde man ett samarbete med Mercado Medic
AB. Ett samarbete som under åren har utvecklats mer
och mer. De båda företagen köptes sedermera upp av
Bloemen Invest, vilket ledde till namnbytet Mercado
Produktion AB.
Idag är företaget ett dotterbolag till Mercado Medic
AB, med huvudkontor på Lidingö. De flesta
komponenter man finner på en REAL-stol idag är
tillverkade av Mercado Produktion AB i Halmstad.
Svensktillverkat borgar för god kvalitet.

ETT MODULSYSTEM FÖR OLIKA
INDUSTRIELLA ARBETSMILJÖER
REAL-arbetsstolar är robusta och tåliga för att
fungera i olika industriella miljöer. Med olika sitsar,
ryggar, stora kullagrade hjul, lyftpelare och tillbehör
komponerar man enkelt en unik lösning för en
viss person och/eller arbetsmoment. Exempel på
arbetsmoment är: montering, svets, service/underhåll.
REAL-stolarna är CE-märkta.
Kontakta oss gärna för konsultation för att finna
en unik lösning för era behov. Vi besöker gärna er
arbetsplats kostnadsfritt. Vi finns representerade över
hela Sverige.
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REAL® 7000 PLUS MONTERINGSSTOL
STANDARDUTFÖRANDE
• Sits ErgoMedic 44x48 cm i plysch
• Rygg låg ErgoMedic 38x26 cm i plysch
• Låg standard ryggmekanism
• Gaspelare 20 cm slaglängd
• 4-bent stativ PLUS med bromsfunktion
• Kullagrade hjul 100 mm XL
• Handbromsspak 35 cm
• Max användarvikt 150 kg

För pris och offert vänligen
kontakta kundtjanst@mercado.se
STOLEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD

OM STOLEN
REAL 7000 PLUS Monteringsstol är en robust och tålig arbetsstol för industriellt bruk. Konstruktionen är
gedigen i varje komponent för att klara många års underhållsfri användning. Tack vare en mängd enkla individuella
inställningsmöjligheter kan man snabbt finna en bekväm avlastande sittställning, speciellt vid långvariga monotona
arbetsmoment. Det innebär att smärtsamma och kostsamma förslitningsskador i nacke, axlar och rygg kan
förebyggas. Som tillval finns lådor som monteras på armstöden som innebär att man alltid kan ha aktuella verktyg
och komponenter nära till hands. Bromsfunktionen, som manövreras via en bromsspak, medför att stolen står stilla
under hela arbetsmomentet. REAL-stolen är ett modulsystem som byggs efter kundens behov. Via ett stort urval
av olika sitsar , ryggar, stora kullagrade hjul, lyftpelare och tillbehör komponerar man enkelt en unik lösning för en
viss person och/eller monteringsmoment. REAL 7000 PLUS Monteringsstol finns både i manuellt- och elektriskt
utförande och är CE-märkt. Vi bygger alla REAL-stolar i egen regi i Sverige.

Kontakta oss gärna för konsultation för att finna en unik lösning för just era behov.
Vi besöker gärna er arbetsplats kostnadsfritt. Vi finns representerade över hela Sverige.
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REAL® 7000 PLUS MONTERINGSSTOL
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REAL® 7000 PLUS SVETSSTOL
STANDARDUTFÖRANDE
• Sits ErgoMedic 44x48 cm i konstläder
• Rygg låg ErgoMedic 38x26 cm i
konstläder
• Låg standard ryggmekanism
• Gaspelare för sitthöjd 20 cm slaglängd
• 4-bent stativ PLUS med
handbromsfunktion
• Kullagrade hjul 100 mm XL
• Handbromsspak 35 cm
• Max användarvikt 150 kg

För pris och offert vänligen
kontakta kundtjanst@mercado.se
STOLEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD

OM STOLEN
Ergonomi handlar om att man kan arbeta utan att slita ut kroppen och som svetsare är det viktigt att tänka på det.
Många står upp och svetsar hela tiden. Men svetsar du tex. TIG är det bättre att sitta ner. Du blir mer avslappnad
och kan koncentrera dig bättre. REAL 7000 PLUS svetsstol är en robust och tålig arbetsstol med bromsfunktion och
stora kullagrade hjul. Bromsfunktionen, som manövreras via en bromsspak, medför att stolen står stilla under hela
arbetsmomentet. Konstruktionen är gedigen i varje komponent för att klara många års underhållsfri användning.
Klädsel är som standard konstläder. REAL 7000 PLUS Svetsstol finns både i manuellt- och elektriskt utförande och
är CE-märkt. Vi bygger alla REAL-stolar individuellt efter kundens behov i egen regi i Sverige.

Kontakta oss gärna för konsultation för att finna en unik lösning för just era behov.
Vi besöker gärna er arbetsplats kostnadsfritt. Vi finns representerade över hela Sverige.
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REAL® 7000 PLUS

Montörsarbete

Svetsarbete


Behov av förbättring
av arbetsmoment

Kostnadsfri analys
på plats hos er

Vi bygger en stol från
Ni får testa stolen
vårt breda modulsystem kostnadsfritt i verksamheten

MODULSYSTEM

LÅNG LIVSLÄNGD
UNIKT ANPASSNINGSBARA
STORA KULLAGRADE HJUL
HANDBROMSFUNKTION

REAL ® 7000 PLUS MONTERINGSSTOL
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Efter en tids testning
görs en utvärdering

Vid köp kan även
leasingavtal tecknas

REAL ® 7000 PLUS SVETSSTOL
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REAL® 7000 PLUS ESD-STOL

• Rygg låg ErgoMedic 38x26 cm i
Global ESD
• Låg standard ryggmekanism
• Gaspelare för sitthöjd 20 cm slaglängd
• 4-bent stativ PLUS med bromsfunktion
• Kullagrade hjul 100 mm ESD
• Handbromsspak 35 cm
• Max användarvikt 150 kg

För pris och offert vänligen
kontakta kundtjanst@mercado.se
STOLEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD

OM STOLEN
”ESD” står för ”Electro Static Discharge” som betyder Elektrostatisk urladdning. REAL 7000 PLUS Monteringsstol
i ESD-utförande är en robust och tålig arbetsstol för effektiv avledning av statisk elektricitet (tex inom elektronik
industrin). Konstruktionen är gedigen i varje komponent för att klara många års underhållsfri användning. Tack
vare en mängd enkla individuella inställningsmöjligheter kan man snabbt finna en bekväm avlastande sittställning,
speciellt vid långvariga monotona arbetsmoment. Det innebär att smärtsamma och kostsamma förslitningsskador i
nacke, axlar och rygg kan förebyggas. Avledningen sker genom ryggplatta, sits, lyftpelare och stativ ned till hjulen och
ut i golvet. Stolens klädsel ”Global ESD” är en högklassig tvåskaftsväv med unika fibrer som har en ledande förmåga.
REAL-stolen är ett modulsystem som byggs efter kundens behov. Via ett stort urval av olika sitsar, ryggar,
stora kullagrade hjul, lyftpelare och tillbehör komponerar man enkelt en unik lösning för en viss person och/eller
monteringsmoment. Bromsfunktionen, som manövreras via en bromsspak, medför att stolen står stilla under hela
arbetsmomentet. REAL 7000 PLUS Monteringsstol ESD finns både i manuellt- och elektriskt utförande och är
CE-märkt. Vi bygger alla REAL-stolar individuellt efter kundens behov i egen regi i Sverige.

Kontakta oss gärna för konsultation för att finna en unik lösning för just era behov.
Vi besöker gärna er arbetsplats kostnadsfritt. Vi finns representerade över hela Sverige.
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REAL® 7625 STÅ-/MAGSTÖDSSTOL
STANDARDUTFÖRANDE

*

• Rund sits Comfort 35 cm i konstläder
• Roterbarhet i sitsen
• Tiltbar sittenhet för aktivt sittställning
• Magstöd/ryggstöd 33x16 cm i konstläder
• 5-bent stativ
• Lättrullade hjul 75 mm
• Gaspelare för sitthöjd 20 cm slaglängd
• Max användarvikt 130 kg

För pris och offert vänligen
kontakta kundtjanst@mercado.se
*KAN ANVÄNDAS SOM MAGSTÖD ALT. RYGGSTÖD

OM STOLEN
Att under långa arbetspass sitta felaktigt sliter på kroppen. Trötthet och muskelspänningar i rygg och axlar blir ofta
följden av ett långvarigt sittande i framåtlutad ställning. REAL 7625 Stå-/magstödsstol är en ergonomisk stol som
fungerar utmärkt i industriell miljö och ger avlastning under hela arbetspasset. Genom en gedigen konstruktion
kan vi garantera lång hållbarhet samtidigt som den minimerar risk för felaktig belastning och förebygger
förslitningsskador. REAL 7625 Stå-/magstödsstol möjliggör ”ståsittande” (med det menas att du i ditt arbete har
möjlighet att stå med stöd) i form av en magstödsstol alt. ståstödsstol. Detta tack vare att sitsen är roterbar 360°
och du kan enkelt finna den mest avlastande sittställningen beroende på arbetsmoment. Genom att kroppsvikten
fördelas över ben, sittyta och mag-/ryggstöd kan arbetsskador beroende på hög statisk belastning undvikas. REAL
7625 Stå-/magstödsstol kan utrustas med en mängd varianter av sitsar, mag-/ryggstöd och olika sitthöjder (finns
även i ”ESD-utförande”).
REAL 7625 Stå-/magstödsstol är CE-märkt och produceras i egen regi i Sverige.

Kontakta oss gärna för konsultation för att finna en unik lösning för just era behov.
Vi besöker gärna er arbetsplats kostnadsfritt. Vi finns representerade över hela Sverige.
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REAL® 7625 STÅ-/MAGSTÖDSSTOL
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REAL® 7200 MAINTENANCE
STANDARDUTFÖRANDE
• Sadelsits Medic 40x36 cm i konstläder
• Vevreglerad sitstilt
• Hög dubbel ryggmekanism Medic XL
• Ryggplatta ErgoMedic
42x43 cm i konstläder
• H-stativ Maintenance med handbroms
• Lättrullade kullagrade oljebeständiga
hjul 100 mm SL
• Gaspelare för sitthöjd 20 cm slaglängd
• Sitthöjdsreglage vänster sida
• Nackstöd 33x16 cm svar konstläder
• Handbromsspak 45 cm
• Gaspelare för personvikt 90-140 kg

För pris och offert vänligen
kontakta kundtjanst@mercado.se
STOLEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD

OM STOLEN
”Avlastande arbetsställning = effektivare arbete”
REAL-Maintenance är en arbetsstol framtagen främst för personal som arbetar med service och underhåll (tex
bilverkstäder, underhåll av tågvagnar mm). Konstruktionen är gedigen i varje komponent för att klara många års
underhållsfri användning i olika verkstadsmiljöer. Tack vare en mängd enkla individuella inställningsmöjligheter
kan man snabbt finna en bekväm avlastande sittställning, speciellt vid långvariga monotona arbetsmoment. Det
innebär att smärtsamma och kostsamma förslitningsskador i nacke, axlar och rygg kan förebyggas. Den inbyggda
verktygslådan längs ned på stativet medför att man alltid kan ha aktuella verktyg och komponenter nära till hands.
Bromsfunktionen, som manövreras via en bromsspak, medför att stolen står stilla under hela arbetsmomentet.
REAL-Maintenances unika egenskaper ger personalen en mer avlastande arbetsställning vilket gör att
koncentrationsförmågan blir högre och därmed kan de utföra ett effektivare arbete under en längre tid.
REAL-Maintenance är CE-märkt och produceras i egen regi i Sverige.

Kontakta oss gärna för konsultation för att finna en unik lösning för just era behov.
Vi besöker gärna er arbetsplats kostnadsfritt. Vi finns representerade över hela Sverige.
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REAL® 7200 MAINTENANCE
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ETT MODULSYSTEM FÖR OLIKA INDUSTRIELLA MILJÖER
Mercado Medic AB tillverkar och säljer moduluppbyggda arbetsstolar med varumärket REAL för olika typer av
industriella miljöer (tex. montering, svets, service/underhåll).Med över 40 års erfarenhet och ett väldigt brett sortiment
klarar vi många olika behov. Med olika sitsar, ryggar, stora kullagrade hjul, lyftpelare och tillbehör komponerar man
enkelt en unik lösning för en viss person och/eller arbetsmoment. REAL-stolarna är robusta, tåliga och CE-märkta.
Kontakta oss gärna för konsultation för att finna en unik lösning för era behov.
Vi besöker gärna er arbetsplats kostnadsfritt. Vi finns representerade över hela Sverige.
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Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

