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PROSJEKTER→MØBLER

På oppdrag for Fora Form har Torsteinsen 
Design designet og utviklet Arena, en 
fleksibel standardisert auditoriestol 
som kan brukes i et hvert auditorium. 
Kjerneutfordringen ble definert som møtet 
mellom stol og sal. Designet kombinerer 
hensynet til enkeltstolens utforming, det 
totale stoloppsettet i en sal, tekniske krav, 
kostnadsrammer og fornuftig forbruk. 
Arena svarer på de fleste av fremtidens 
utfordringer når det gjelder teknologi og 
brukerinnsikt. Den gjør prosessene rundt 
amfier mer effektive med økt fleksibilitet 
og forenklet montering. 

Arena er et tradisjonelt møbel med et smart 
nytt design. Arena er et svar på en enklere, 
mer standardisert løsning for bygging 
av auditorier. Med Arenas innovative 
designløsninger, må ikke auditorier lenger 
prosjekteres for spesialbestilte møbler.  
Den standardiserte singulære innfestingen 
gir mindre prosjektering, raskere montering, 
samt forenklet mulighet for utskifting 

og reparasjon. Produktet kan sendes 
flatpakket til hele verden kun vedlagt en 
enkel monteringsanvisning. Arena kan enkelt 
demonteres, rehabiliteres og videreselges 
til neste prosjekt. Det er utviklet en smart 
singulær innfesting for hver sitteplass. 
Slik forholder den enkelte stol seg ikke 
lenger til nabosetet, som ofte er vanlig 
for auditoriestoler. Singulær innfestning 
forenkler prosjekteringsjobben og gir større 
mulighet for individuelle tilpasninger på 
byggeplassen. Innfesting skjer til gulv eller 
opptrinn. Arena åpner for at auditorier kan 
bygges i bue, vifteform eller med andre 
kreative planløsninger. 

Arena har et smalt og elegant 
design som tar liten plass. Modellen kan 
prosjekteres og leveres i amfier som har 
≥ 900 mm inntrinn og minimum 150 mm 
opptrinn ved valg av opptrinnmontert 
løsning. Arena leveres i tre ulike høyder, med 
eller uten armlener. Siden stolen bygger så 
lite, selv med smalere inntrinn, følger Arena 
alle krav til rask evakuering. Selv armlenet 

er designet for en sikrere evakuering. 
Det montres direkte på setebeslaget, 
stikker ikke ut i gangbanen og hindrer 
passering eller hekter fast jakker og vesker. 
Innfestingsbraketten er designet med flere 
funksjoner. Den nye braketten tilrettelegger 
for skriveplater i ulike høyder samt el-  
og dataføring.

Under hver enkelt stol er det beholdt en 
lysåpning på 20 mm som sørger for enkelt 
renhold. Gulvet er helt fri for innfestinger 
ved valg av opptrinnmontering. Et auditorium 
skal leve og brukes i mange år. Dersom det 
skjer skader på en stol vil det være enkelt 
å bytte ut den ene det er skade på, uten å 
demontere en hel rad. Skader i tekstilen? 
Trekket kan lett byttes ut på stedet – 
effektivt og bærekraftig.

Arena innehar finesser som muliggjør 
videreutvikling av en større kolleksjon  
med auditoriemøbler.

ARENA mottok DOGA-merket  
for god design 2022.
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Arena er velegnet til vifteformede og buede auditorier.
Utforming av stol og armlene tillater rask evakuering.

Innfestingsbrakett montert på inntrinn 
sørger for enkel rengjøring av gulv.

En slank og smekker design 
tilrettelegger for svært  
arealeffektive auditorier. 


