
Den 
revolutionerande 

värmestolen! 



Arena Thermo Seat tillverkas av form-
gjuten expanderad polypropen, EPP, på en 
stomme av bockat stål. EPP upfyller stränga 
krav på brandhärdighet, formstabilitet och 
beständig het.
 
Genom att ''armera'' EPP, vid tillverkningen 
av Arena Thermo Seat, får stolen ökad 
styvhet och samtidigt ingjutna detaljer för 
stolmontering på plats. 

Snabb och enkel 
installation. 

Lång livslängd. 
Låga underhållskostnader. 

Säker. 
Och mycket bekväm. 

Arena Thermo Seat tillverkas i Sverige 
av läktarspecialisten Sit Down som är ett 
svenskt företag med huvudsäte i Västerås 
samt tillverkning i Kolbäck. 

Förutom Arena Thermo Seat tillverkar 
vi läktare i anodiserat aluminium. Våra 
monter bara läktarsystem är världsledande 
och du finner dem bland annat på stora 
konserter och på de största sportevene-
mangen runt om i världen, som Formula I, 
OS och VM. 

Arena Thermo Seat används 
framgångsrikt på många arenor, 

bland annat i:
Värnamo, Vänersborg, Gislaved, 
Örebro, Borås, Mölndal, Sävsjö, 

Eskilstuna, Vetlanda, Kiruna, Åland, 
Gotland, Stenungsund, Nässjö och 

Kungsbacka.

Sid 7  VÄNERSBORG

Sid 7  KIRUNA

Sid 8 ESKILSTUNA

Sid 6 BORÅS

Sid 5 ÅLAND
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Stolen tillverkas i färgerna: grå för brandklass D, samt i färgerna: svart, grå, 
blå, röd och gul för brandklass E.

Montering: stående, hängande eller på balk, minimum distans c/c 450 mm.

Stolen uppfyller kraven enligt SS-EN 13200-4 
vilket betyder att den klarar av den mest aggressiva belastningen på rygg 

respektive sits enligt kraven i ”Seat-Products Characteristics” (Svensk standard, 
European Standard).

Uppfyller även brandklassningskraven enligt EN 13501-1, klass D.

Stolen tillverkas av formgjuten expanderad polypropen, samma material som 
finns i bl a Volvo´s nackstöd och stötfångare.
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SAPA Arena i Vetlanda



Man behöver inte bygga 
nytt när det finns moderna 

problemlösningar!
Renovering av läktarplatser i Gislaved

Renovering av läktarplatser i Kiruna
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”Den här stolen borde heta 
Prostatastolen med hänsyn till 

dess värmande egenskap!”
Anders Wiklöf, ägare av Tennisstadion,  Anders 

Udde på Åland.

5



”I den här ishockeyarenan har 
vi 1614 sitplatser. I en kall ishall 
är materialet verkligen ett plus. 
Det ersätter lösa värmedynor. 

Och sådana är ett gissel. Det är 
drygt jobb att plocka ihop dem 
på isen och på läktarna efter en 

match!”
Mats Söderbom, driftstekniker, Borås.

”Valet var inte helt lätt. Skulle materialet hålla? 
Från kommunens sida är vi mycket nöjda. Under-
hållskostnaden är så nära noll man kan komma. 

Ishockeyklubben är nöjd. Och lika viktigt: vi har fått 
spontana, lyriska tack från publiken för sittkomfor-

ten och stolarnas självvärmande egenskaper!”
Lennart Rosander, fastighetsförvaltare, 

Borås Kommun.
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Till Kinnarps i Kiruna levererade 
vi 595 stolar för Lombia IP på 
uppdrag av Kiruna Kommun.
Stolarna monterades vid minus 13 grader!.

”Det stämmer verkligen Patrik, man blir varm i baken!”
Johan Blank, Kinnarps, Kiruna.

”Äntligen fick vi inviga vår nya 
sitplatsläktare. Jag kan intyga att 
de fina stolarna är värda 50 kr 

extra i entré!”
”Man blir varm efter bara några sekunder”. 

Bosse Tallbo, ordförande i Vänersborg Ishockeyklubb.
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”Sitsen är både behagligt mjukt 
och tillräckligt bred. Vi hade öns-

kemålet att en del av våra 
500 stolar skulle ha någon form av 

uppvärmning. 
Genom att materialet i stolen är 
självuppvärmande, behövdes inte 
det. Nu får alla besökare samma 

höga komfort!”
Bo Karlsson, Volvo Construction Equipment 

Customer Center, Eskilstuna.

SDE TRIBUN AB,  Södra Västeråsvägen 9. 734 51 Kolbäck
Telefon: 021-30 17 00

www.sitdown.se       e-post: info@sitdown.se

Återförsäljare i: Kanada, Polen, Finland, Estland, Kina, Danmark.
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