
Halpa satulatuoli tarjous naisille pieni Kiia 22 satulatuolin hinta isku ja tarjous työpaikalle hyvät
satulatuolit halpaan hintaan ei käytetty

Istumakorkeus Säädettävä 55-75 cm lattiasta

Istuimen koko Leveys 40 cm, syvyys 37 cm naisille, tytöille, pojille

Paino 8 Kg

Säädöt Portaaton korkeduden säätö kaasujousella

Runko Metallirunko, esikasattu valmiiksi

Ristikko Kromattu metalliristikko 50 cm

Pyörät Harmaareunaiset tuplapyörät koville lattioille

Verhoilu Satulatuolissa musta PU nahka istuin

Takuu Raaka-aineet ja valmistustakuu 2 vuotta

Lisätiedot Kiia 22 on edullinen perustuoli toimistotyöskentelyyn ja
kotiin. Halpa Kiia sopii hyvin myös tyttöjen ja poikien
opiskelu-käyttöön. Käyttäjän painosuositus 30 - 80
kiloa.

Pieni halpa satulatuoli naisille toimistoon

Satulatuoli tarjous hintaan, Kiia 22 on edullinen ja ergonominen tuoli.
Kiian väri on musta ja istuin on yksiosainen. verkkokaupasta Kiia 22
satulatuolit halvalla, ne sopivat toimistoon, kouluun ja kotiin.
Rakenteeltaan Kiian tarjous satulatuoli naisille on siro ja näpsäkkä. Se
sopiikin moneen työpisteeseen näppäryytensä ja keveytensä ansiosta.
Halpa Kiia 22 satulatuoli sopii myös kotitoimistoon, opiskelijoille jne. siinä
on hyvä istua. Kiia satulatuolin metallirunko on kestävä käytössä, tyylikäs
metallinen kaasujousi sekä pyöräristikko ovat kromattuja. Kiian PU-
nahkainen istuin on helppohoitoinen ja miellyttävä istua. Pieni Kiia 22
tarjous satulatuoli on edullinen toimiston yleistyötuoli, jolla on hyvä hinta-
laatu suhde sekä kahden vuoden takuu.

Ergonominen tarjous satulatuoli sopii monille

Kapea pieni Kiia 22 tarjous satulatuoli naisille on muotoilultaan
ergonominen. Satula on puolipehmeä ja erinomaisesti muotoiltu pitkiäkin
työpäiviä varten. Kaasujousen korkeussäädössä on pieni jousto, joten
tuoli myötäilee työasentoa käyttäjän painon mukaan. Kiia tuoli on
suunniteltu alle 80 kilon painoisille henkilöille. Kiia satulatuolin ergonomia
on suunniteltu ensisijaisesti naisten ja tyttöjen anatomialle, mutta tuoli
sopii myös pojille. Kiia 22 on fysioterapeuttien testaama ja hyväksi
havaitsema pieni satulatuoli. Se parantaa työskentelyn ergonomiaa ja
auttaa selkävaivoista kärsiviä ohjaten istumaan o ikeassa asennossa.
Kiia 22 on ergonominen satulatuoli myös koululaisille ja opiskelijoille, se
ohjaa istumaan ryhdikkäästi. Tarjous satulatuoli halvalla myös
koulukäyttöön. Perusvarusteltu halpa satulatuoli kotiin ja toimistoon.
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