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Taburet Micro on väga laialt kasutatav, eriti hindavad neid lasteaiaõpetajad, kes töötades lastega 

peavad tihti olema nende silmade kõrgusel. Tool on kerge ja lihtsalt liigutatav. Iste on meeldivalt 

pehme ja mugav koht, kus istuda - kas lühikeseks ajahetkeks, et siduda laste kingapaelu või kaue-

maks, kui on aeg muinasjuttu lugeda.

Tool on saadaval mitut värvi kunstnahast istmekattega, mis on väga vastupidav ja lihtne puhastada.

Töötaburet Micro
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Micro-Octopus,

460-650 mm

Kood: G0030

Hind: 86.-

(+ k.m. 20%)

- Ø 320 mm iste on polsterdatud

20 mm paksuse porolooniga;

- kunstnahast istmekate, punane;

- istme kõrgus: 460-650 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

310-380 / 370-500 / 540-800 mm;

- terasest, Ø 440 mm, musta värvi,

5-haruline jalus.

Micro-Octopus,

540-730 mm

Kood: G0031

Hind: 132.-

(+ k.m. 20%)

- Ø 320 mm isteon polsterdatud

20 mm paksuse porolooniga;

- kunstnahast istmekate, punane;

- istme kõrgus: 540-730 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

390-460 / 450-580 / 620-880 mm;

- terasest, Ø 440 mm, musta värvi, jalaringiga jalus;

- 5 pööravat, Ø 65 mm ratast.

Micro-Alu50,

370-500 mm

Kood: G0032

Hind: 127.-

(+ k.m. 20%)

- Ø 320 mm iste on polsterdatud

20 mm paksuse porolooniga;

- kunstnahast istmekate, punane;

- istme kõrgus: 370-500 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

310-380 / 460-650 / 540-800 mm;

- alumiiniumist, Ø 500 mm, 5-haruline jalus;

- 5 pööravat, Ø 50 mm ratast.

Micro-Alu50,

370-500 mm

Kood: G0033

Hind: 200.-

(+ k.m. 20%)

- Ø 320 mm iste on polsterdatud

20 mm paksuse porolooniga;

- kunstnahast seljatoe- ja istmekate, punane;

- istme kõrgus: 370-500 mm;;

- alternatiivsed kõrgused:

310-380 / 460-650 / 540-800 mm;

- alumiiniumist, Ø 500 mm, 5-haruline jalus;

- 5 pööravat, Ø 50 mm ratast.

LISATARVIKUD
Seljatoed

(kaugus reguleeritav kuni 50 mm)

Kunstnahast istmekatete 

värvivalik

Rattad ja jaluseliugurid

Jalaringid
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