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REAL 7200 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 inställnings möjligheter 
kan man snabbt finna en bekväm avlastande sittställning, 
speciellt vid långvariga monotona arbets moment. 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 broms  spak, medför 
att stolen står stilla under hela arbetsmomentet. 

REAL Maintenances unika egenskaper ger personalen en 
mer avlastande arbetsställning vilket gör att koncentrations -
förmågan 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.

Avlastar och effektiviserar
• 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 svart konstläder

• Handbromsspak 45 cm

• Max personvikt 140 kg



Varför köpte ni den här stolen?

Vi hade ätit lunch och så passade vi på att 
spontant besöka mässan i Boden som låg 
i direkt anslutning. Vi fastnade i Mercados 
monter där det fanns en stol med sadelsits och 
vi imponerades av Mercados vilja att följa våra 
önskemål i framtagandet av en ny stol. 

Vi på Green Cargo har tidigare skissat på denna 
typ av stol, men vi har inte själva kunnat få 
fram prototyper. 

Hur kom behovet av en stol?

Sjukskrivningar och nackproblem är vanligt i 
vårt yrke, vi vill gå ifrån det. Vi hade provat en 
mängd olika kontorsstolar men alla har vart 
undermåliga på grund av dåliga reglage och 
att de inte håller lika hög kvalitet som real-
stolarna. Hjulen måste tåla att rulla runt i olja, 
som ofta finns i våra arbetsgravar. Det är också 
viktigt att man kan ställa in stolenefter varje 
användare.

Vilka arbetsställningar  
hade ni innan?

Sittande på pall eller stående, som självklart är 
väldigt skadligt i längden.

Hur har arbetsmiljön förbättrats efter att ni fått stolen?

Enligt arbetsmiljöombudet har det blivit bättre. Det var länge sedan vi 
hade problem med nacke, rygg och axlar.

Det tar ett par timmar att utföra en standardservice på en vagn. Då är 
det väldigt skönt med en bekväm och ergonomisk sittställning.

Vad är det bästa med stolen?

Att den är riktigt skön att sitta i, det är nästan som att vila. Sedan är 
den enkel att ställa in efter varje person. Den går att höja och sänka. 
Vi gillar stolen för den ger stöd för både rygg och nacke.

Vad är viktigt för er när ni jobbar; effektivitet, kvalitet, ergonomi?

Sittställningen var viktigare än vi först trodde, sedan tvi fick vår REAL 
Maintenance har vi inte haft nackspärr. Självklart är det viktigt med 
kvalitet då vi sitter i stolen under långa pass. Att stolen tillverkas i 
Sverige och att Mercado har rikstäckande service var en ren bonus.

Intervju m. Lasse Svensson
Produktionsledare på Green Cargo, Boden
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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.

Fler modeller av REAL 7000 arbetsstolar för industriella miljöer


