JEG HAR ALLTID DRØMT
OM Å VÆRE FRISØR
Helt siden jeg som liten jente ble dullet opp i
mine første 80-tallsfrisyrer, har jeg sett opp til
mamma som brant for frisørfaget. Det har aldri
vært en hårsbredd av tvil. Det var frisør jeg
skulle bli.
Og frisør, det ble jeg, med egne salonger på
Sørlandet. Og jeg elsket jobben min. Men et
sted på veien kom jeg over en utfordring. Det
var fortvilende, for jeg klarte ikke å se
løsningen klart for meg.
Tross årevis med behandling hos fysioterapeut
“Kjærligheten til frisørfaget har
alltid vært drivkraften.”
- Lena Staddeland, Gründer av Sanasella.

- smerter i nakke og rygg gjorde at jeg etter
hvert stod overfor en omskolering. Skulle jeg gi
opp jobben jeg elsker? Det var en vond tanke
som stadig gikk gjennom hodet mitt.

Den kvelden for noen år siden husker jeg godt. Jeg løp opp til pappa, fortvilet. “Vi er nødt til å
finne en løsning”, sa jeg. Pappa, som er designingeniør, og jeg satte oss ned ved tegnebrettet.
Det ble startskuddet.
Løsningen bærer navnet Sanasella, en stol med frisøren i fokus. For veien frem til Sanasella
har hele tiden hatt én drivkraft for meg: kjærligheten til frisørfaget. Jeg elsker faget mitt, og jeg
ønsker å være i jobben min i mange år fremover. For meg handlet det om å ta et valg mellom å
gi meg som frisør, eller å bidra til en positiv endring i bransjen.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende pristilbud.
SANASELLA AS
SKIBÅSEN 44

LENA STADDELAND
GRÜNDER

4636 KRISTIANSAND S

+47 971 60 692

SALG@SANASELLA.NO

LENA@SANASELLA.NO

Sanasella sine produkter er utviklet i samarbeid mellom norske frisører,
ergonomer, fysioterapeuter og Innovasjon Norge. Vårt felles mål har alltid
vært det samme: Å bidra til en bedre arbeidshverdag for norske frisører.

NYHET! SANASELLA PUMP

NY OG FORBEDRET SANASELLA FLOW

- VÅRT MANUELLE ALTERNATIV

- VÅRT ELEKTRISKE ALTERNATIV

... Visste du at vår nye pumpestol også er utviklet for samme konsept nemlig å bedre helse for norske frisører? Dette er den laveste pumpestolen
på markedet, med en rekkevidde på 19 cm. Samme ergonomiske design som
søsterstolen FLOW, men med mindre rekkevidde for et rimeligere alternativ.

Variert arbeidsstilling
Knapper på hver side justerer stolens
høyde så enkelt at du kommer til å
endre arbeidsstilling oftere enn du
gjorde før.

Avrundet design
Arbeid helt inntil
kunden - uansett
hvor du står.

Laveste pumpestol
på markedet

360 ° rotasjon

19 cm rekkevidde.

Enkel for deg som
frisør å håndtere.

Ladepåminnelse
Samme unike
design som
Sanasella Flow
Arbeid helt inntil
kunden - uansett
hvor du står.

Stolen gir en
Enkel å rengjøre

diskret pipelyd

Åpen løsning

Elektrisk

når knappen

hindrer at hår blir

Oppladbar, slik at du

holdes inne, som

liggende igjen i

slipper ledninger.

betyr at du må
lade den etter

setet.

endt arbeidsdag.

Rimeligere alternativ

Tett på kunden

Sanasella Pump har samme

360 ° rotasjon

Laveste stol på markedet

ergonomiske design som søsterstolen

Enkel for deg som frisør

Sanasella har en unik rekkevidde på

kommer tettere innpå

å håndtere.

30 cm. Fra 32,5 til 62,5 cm - slik at du

kunden, noe som bidrar til

får fleksible arbeidsstillinger.

mindre belastning på

Flow, men med mindre rekkevidde
for et rimeligere alternativ.

Åpen fotsokkel gjør at du

armer og skuldre.

