Pressmeddelande 2012-02-03

Nytt unikt stolskoncept!
Med ståstödstolen High5 lanserar Malmstolen ett för företaget helt nytt stolskoncept som på ett utmärkt sätt kompletterar befintligt sortiment och öppnar upp en
ny marknad. Stolen är framtagen utifrån Malmstolens vetenskapliga förklaringsmodell
SAAR, som står för Stöd, Avlastning, Avslappning och Rörelse, och med vår gedigna
kunskap om sittandets ergonomi. Mer information finns på malmstolen.se.
Produkt- och utvecklingsansvarig Erik Malm säger:
- Vi har från ett vetenskapligt perspektiv studerat
fenomenet ståstödssittande. Utifrån resultaten har vi
arbetat fram High5 där vi tar tillvara på fördelarna
och kompenserar för de största belastningsmässiga nackdelarna vid denna typ av sittande.

- High5 är en stol som ger människor möjligheten
att till fullo utnyttja sitt höj- och sänkbara bord och
samtidigt uppleva de karaktäristiska egenskaperna
hos Malmstolen. Vi fortsätter helt enkelt att tillverka
stolar som du mår bra av att sitta i. Arbetsplatser
förändras och på Malmstolen vill vi både följa och
leda utvecklingen av sittandets ergonomi.
VD Arne Malm fortsätter:
- Malmstolen AB går nu in i nästa tillväxtfas. Vi
lanserar inte bara en ny stol i ett nytt sittsegment
utan också en ny kommunikationsstrategi vilket
främst kommer att märkas i nytt broschyrmaterial
och en ny hemsida.

- Hela vår verksamhet och all kommunikation ska
spegla våra grundläggande värderingar; Vetenskap,
Engagemang och Trygghet.

Välkommen till vår monter A38:20 på Stockholm Furniture Fair 7-11 februari.
Ett bra tillfälle att lära känna oss bättre och se och prova vår nya unika stol.

För ytterligare information: Arne Malm, VD, tfn 0303-812 43, arne.malm@malmstolen.se,
Erik Malm, Produktchef, tfn 0303-812 87, erik.malm@malmstolen.se
Jessika Häggling, Försäljningschef, tfn 0303-812 71, jessika.haggling@malmstolen.se

Malmstolen AB är det genuina familjeföretaget med den stora ambitionen – att skapa marknadens bästa ergonomiska arbetsstol.
I sortimentet finns flera stolsmodeller för olika användningsområden. Företaget startade 1994, har huvudkontor i Stenungsund,
tillverkning i egen fabrik i Hunnebostrand och omsatte senaste året drygt 50 miljoner SEK. Produkterna marknadsförs
huvudsakligen i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

