
Satulatuoli nahkaa Luxe Move on hyvä aktiivituoli, ergonomisia satulatuoleja ammattikäyttöön
nahka musta ruskea valkoinen

Istumakorkeus S: 55-69 cm,  M: 63-83 cm

Istuimen koko L: 40 cm S: 36 cm, kapea muotoilu naisen anatomialle

Paino 10 Kg

Säädöt Ergonominen kaltevuuden- ja korkeuden pikasäätö 

Runko Erikoismetallia, kevyt ja kestävä, myötäilevä kaasujousi

Ristikko Tyylikäs kromattu metalliristikko 62 cm, 5 sakarainen

Pyörät Aktiivituolissa pitävät tassut, vakaa istua

Verhoilu Valkoinen, musta, sininen, tai ruskea aito pehmeä nahka

Takuu Kotimainen, takuu 5 vuotta ammattikäytössä

Lisätiedot Helppohoitoiset ja hygieeniset materiaalit vaativiin
olosuhteisiin. Ergonea tuolia voi käyttää koko päivän ja
sen hyviä ominaisuuksia on suuresti kiitetty. Paras
ergonomia ja edullinen hinta satulatuoli Movessa

Uusi satulatuoli Ergonea® Luxe Move nahka on laadukas ja tyylikäs
kotimainen satulatuoli ammattikäyttöön. Luxe Move tuoli on monien
ergonomia-asiantuntijoiden pitkäaikaisen kehitystyön ja osaamisen tulos.
Istuimen kaltevuuden ja -korkeuden säädöt toimivat tarkasti ja kevyesti.
Luxe tuolin istuin on suunniteltu kokopäiväiseen työskentelyyn ja
ergonomia naisen anatomialle. Hyvä Ergonea tuoli kestää,
kevytmetallirunko ei nitise eikä natise. Saumaton istuin on aitoa pehmeää
nahkaa, joka on miellyttävä ja helppohoitoinen materiaali. Move
aktiivituoli on paras satulatuoli, myös ristiselän tuellisena Gym mallina.
Ainutlaatuinen takuu 5 vuotta ja näppärä koko, tuolin paino vain 10 kg.

Uusi aktiivituoli vaativalle

Ergonea satulatuoleissa uusin keksintö on Move aktiivimekanismi.
Erikoista Movessa on se, että kaasujousi on alapäädystä nivelletty. Istuin
kallistuu joka suuntaan vartalon mukaisesti. Liikeradan laajuus on
säädettävissä, tai Move kaasujousi on lukittavissa perinteisesti
pystyasentoon. Ergonea Luxe Move on huipputuoli. Ergonominen liike
työskennellessä pitää kropan kunnossa ja lisää työskentelyn
mielekkyyttä. Tämä toimistojen uutuustuoli on harkiten suunniteltu ja
Suomessa taidokkaasti valmistettu. Ergonea Move satulatuolien
valikoimassa on useita väri- ja korkeusvaihtoehtoja heti toimitukseen.
Vakaassa Ergoneassa on kromiristikko ja pyörien tilalla tassut. Nyt Luxe
Move satulatuoli hinta tarjouksessa. Tuoli on monikäyttöinen, se toimii
toimistossa, oppilaitoksissa, liiketiloissa, terveydenhuollossa,
kauneudenhoidossa, jne. Hyvä liike ja paras ergonomia, uusia aktiivisia
ominaisuuksia ammattikäyttöön.
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