


Byttet stol i stedet for yrke
Jeg er født inn i en frisørfamilie, og helt siden jeg var liten,  
har jeg visst at det var frisør jeg ville bli.

Frisøryrket gav meg stiv nakke og skuldre, og etter ti år 
med behandling vurderte jeg å omskolere meg – ikke fordi 
jeg  hadde sluttet å elske frisørfaget, men fordi de daglige 
 smertene kanskje ikke var verdt det lenger.

Det var da jeg fikk ideen som gjorde at jeg kunne fortsette  
som frisør.

I samarbeid mellom norske frisører, ergonomer, fysioterapeuter 
og Innovasjon Norge ble  Sanasella en realitet. Vi har utviklet 
markedets laveste stol, med en unik rekkevidde, som sørger for 
fleksible arbeidsstillinger og bidrar til en bedre arbeidshverdag 
for norske frisører.

Nå kan jeg jobbe lange dager i frisørsalongen uten smerter, og 
det er takket være denne stolen.

Lena Staddeland
Sanasella-gründer



Se video på sanasella.no

«Jeg gir min beste anbefaling til 
denne stolen! En liten, men viktig 
investering, til en lang, kreativ 
karriere for brennende frisørhjerter. 
Personlig har arbeidsdagen min blitt 
helt annerledes, og jeg avslutter hver 
dag med en ny og forbedret energi. 
Sanasella er virkelig et positivt og 
unikt tilskudd til frisørbransjen.»

Maiken Leonardsen Jensen



Sanasella Flow | Laveste stol på markedet
Stolens moderne, avrundede design lar deg komme så tett på kunden som nødvendig, 
uten at det medfører ryggbelastning eller ubehag. Stolen har elektrisk høydejustering 

og roterer 360° på sokkelen.

HØYESTE:
62,5 cm

LAVESTE:
32,5 cm



VARIERT ARBEIDSSTILLING
Knapper på hver side justerer stolens 

høyde så enkelt at du kommer til å endre 
arbeidsstilling oftere enn du gjorde før.

LADE-PÅMINNELSE
Når du holder inne høydejustering gir 
stolen deg en diskré pipelyd om det 

nærmer seg tid for å lade den. Stolen sier 
ifra i god tid før batteriet går tomt, og vil 
holde ut arbeidsdagen før den må lades.

LAVESTE STOL PÅ MARKEDET
Sanasella har en unik rekkevidde på 

30 cm – fra 32,5 cm til 62,5 cm – slik at du 
får fleksible arbeidsstillinger.

AVRUNDET DESIGN
Slik at du kan arbeide helt inntil kunden 

uansett hvor du står.

ENKEL Å RENGJØRE
Åpen løsning hindrer hår fra å ligge igjen 

i ryggen.

TETT PÅ KUNDEN
Åpen fotsokkel gjør at du kommer tettere 
innpå kunden, noe som bidrar til mindre 

belastning i armer og skuldre.

Se video på sanasella.no



Sanasella Pump | Ergonomi og kvalitet
Stolens moderne, avrundede design lar deg komme så tett på kunden som 
nødvendig, uten at det medfører ryggbelastning eller ubehag. Et rimeligere 

alternativ til søsterstolen, Flow.

HØYESTE:
55 cm

LAVESTE:
36 cm



Se video på sanasella.no

360° ROTASJON
Enkel for deg som frisør å håndtere.

RIMELIGERE ALTERNATIV
Sanasella Pump har samme ergonomiske 
design som søsterstolen, Flow, men med 

mindre rekkevidde for et rimeligere alternativ.

LAVESTE PUMPESTOL PÅ MARKEDET
Dette er den laveste pumpestolen på 

markedet, med en rekkevidde på 19 cm.

AVRUNDET DESIGN
Slik at du kan arbeide helt inntil kunden 

uansett hvor du står.

ENKEL Å RENGJØRE
Åpen løsning hindrer hår fra å ligge igjen 

i ryggen.

TETT PÅ KUNDEN
Åpen fotsokkel gjør at du kommer tettere 
innpå kunden, noe som bidrar til mindre 

belastning i armer og skuldre.



Én ukes sykefravær kan koste en  
salong opptil 15 000 kroner
Det er så viktig å ha det bra på jobb – både faglig, sosialt og 
ikke minst at arbeidsplassen driftes på en bærekraftig måte 
hvor arbeids forholdene ivaretar helsa.

Nye tall viser 56 000 sykedager registrert årlig i bransjen vår. 
Dette tilsvarer et økonomisk tap på rundt kr 160 000 000 per år.

Frisør er et av yrkene som er aller mest utsatt for arbeidsre-
laterte helseproblemer. En av hovedårsakene til disse 
helseplagene er at man mangler mulighet til å jus-
tere kundestolen høyt nok opp eller lavt nok ned.

Sanasella ble skapt spesifikt for å håndtere 
dette problemet. Sanasella Flow er den laveste 
stolen tilgjengelig på markedet. Den kan sen-
kes til 32,5 cm og heves til en høyde på 62,5 cm, 
noe som gir den en total rekkevidde på 30 cm i 
høydejustering.

Vi har sett mange eksempler på at sykefraværet har 
gått ned etter at salonger har tatt i bruk Sanasella -stoler.

– Det er ingen som skal bli 
syke av jobben, og da måtte vi 

investere i Sanasella.
Eva Skøie

Maja’s Salong



«Etter en lang dag på jobb 
er det Sanasella-stolen 
som redder dagen. Jeg 

merker forskjellen.»
Inger Holm Knutsen

TID frisør

«Takket være Sanasella Flow kan jeg, etter 
flere år hjemme på grunn av ryggproblemer, 

jobbe litt igjen. Sanasella har vært redningen 
for å komme tilbake bak stolen.»

Irene Holmen Aune
Bevar(e) meg vel

«Med Sanasella kan jeg være 
frisør i mange år til.»

Hilde Thorsen
Grønnestad Hårdesign

«Etter at jeg begynte å bruke 
Sanasella har jeg ikke smerter 

i rygg og skuldre lenger.»
Inger Holskog

Komponisten Frisørsalong

«Før, da jeg klippet kunder med langt hår, 
har jeg nærmest krøpet rundt på gulvet 

eller ligget på kne. Med Sanasella Flow får 
jeg helt andre arbeidsstillinger.»

Anne Britt Søvik
Salong René

«Når frisørene er vant med å bruke 
Sanasella og de plutselig ikke har 
tilgang til stolen, merker de fort at 
belastningen er stor. Spesielt for 
nakken, skuldrene og ryggen.»

Eva K. Moi Skøie
Maja’s Salong



Sanasella-familien
Sanasella er utviklet av og for frisører. Vi liker å 
tenke at vi er en familie hvor vi bryr oss om hver-
andres helse og trivsel på arbeidsplassen, men 
hva betyr det å være en del av denne familien?

For de ansatte betyr det:

• Lavere risiko for å utvikle belastningsskader 
som en følge av ugunstig arbeidsstilling.

• Mer overskudd etter endt arbeidsdag.

• Økt trivsel på jobb på grunn av gode arbeids-
forhold.

For arbeidsgiver betyr det:

• Mindre sykefravær som igjen er kostnads-
besparende.

• Salongen blir en attraktiv arbeidsplass for 
frisører som kjenner til fordelene ved å bruke 
en Sanasella-stol.

• Fornøyde ansatte som føler seg verdsatt.

K32 Frisør i Kristiansand er en 
del av Sanasella-familien. 



Viktig med godt verktøy
For frisøren er det viktig å ha skarpe sakser og en  
god hårføner, men også godt lys og en stol som kan 
justeres for optimal arbeidsstilling.

Skann QR-koden for å se en demonstrasjon av stolen.



– Når frisørene er vant med å 
bruke Sanasella og de plutselig 
ikke har tilgang til stolen, merker 
de fort at belastningen er stor.

Eva Skøie
Maja’s Salong

– Hvis vi kan få inn Sanasella 
tidlig for unge frisører, slipper vi 
mange helseplager.

Inger Holm Knutsen
TID frisør

– For meg som ikke klarer å stå 
med armene over hodet, har 
Sanasella vært til enormt stor 
hjelp. Jeg vil si helt vesentlig for 
min arbeidsdag.

René Søvik
Salong René


