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Classic, 

460-590 mm

Kood: G0010

Hind: 242.-

(+ k.m. 20%)

- iste: 390 x 390 mm, PU-vaht;

- seljatugi 370 x 260 mm (lk), PU-vaht;

- istme kõrgus: 460-590 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

400-470 / 550-740 / 680-890 mm;

- terasest, Ø 560 mm, musta värvi jalus;

- kandevõime: 110 kg.

Classic, jalaringiga

630-890 mm

Kood: G0011

Hind: 276.-

(+ k.m. 20%)

- iste: 390 x 390 mm, PU-vaht;

- seljatugi 370 x 260 mm (lk), PU-vaht;

- istme kõrgus: 630-890 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

400-470 / 460-590 / 550-740 mm;

- terasest, Ø 560 mm, musta värvi jalus;

- Ø 480 mm jalaring, värvitud, must;

- kandevõime: 110 kg.

Classic Alu, 

520-650 mm

Kood: G0012

Hind: 288.-

(+ k.m. 20%)

- iste: 390 x 390 mm, PU-vaht;

- seljatugi 370 x 260 mm (lk), PU-vaht;

- istme kõrgus: 520-650 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

460-530 / 610-800 / 700-960 mm;

- alimiiniumist, Ø 610 mm, 5-haruline jalus;

- 5 pööravat, Ø 50 mm ratast;

- kandevõime: 110 kg.

Classic  Alu, jalaringiga

700-960 mm

Kood: G0053

Hind: 390.-

(+ k.m. 20%)

- iste: 390 x 390 mm, PU-vaht;

- seljatugi 370 x 260 mm (lk), PU-vaht;

- istme kõrgus: 700-960 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

460-530 / 520-650 / 610-800 mm;

- alimiiniumist, Ø 610 mm, 5-haruline jalus;

- Ø 480 mm jalaring, kroom;

- kandevõime: 110 kg.

Rattad, käetugi ja jaluseliugurid

Jalaringid ja -toed

Jalused

Lihtne ja

mugav istme

ning seljatoe kalde

reguleerimise süsteem.

LISATARVIKUD

Praktilise, mugava ja kvaliteetse töötooli 

iste ja seljatugi on valatud polüuretaanva-

hust. PU-vaht on praktiline, lihtne puhas-

tada ja  olles võimeline taluma mitut liiki 

ve-delikke ja kemikaale, on väga vastupi-

dav ka karmides keskkondades.

Classic, jalatugi

630-890 mm

Kood: G0065

Hind: 311.-

(+ k.m. 20%)

- iste: 390 x 390 mm, PU-vaht;

- seljatugi 370 x 260 mm (lk), PU-vaht;

- istme kõrgus: 630-890 mm;

- alternatiivsed kõrgused:

460-530 / 520-650 / 700-960 mm;

- Ø 25 mm jaluseliuguritega metallist jalus: Ø 560 mm;

- kandevõime: 110 kg.
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