
Satulatuoli Pilates Dual kaksiosainen, aktiivisessa keinuvassa satulatuolissa musta nahka

Istumakorkeus M: 62-82 cm,  S: 54-68 cm,  L: 67-93 cm

Istuimen koko L: 40 cm S: 36 cm, kapea muotoilu naiselle ja miehelle

Paino 9 Kg

Säädöt Ergonominen kaltevuuden- ja korkeuden pikasäätö 

Runko Erikoismetallia, kevyt ja kestävä, myötäilevä kaasujousi

Ristikko Tyylikäs musta metalliristikko 62 cm, 5 sakarainen

Pyörät Pyörät 65 mm koville lattioille, lukkiutuvat pyörät, tassut

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

Takuu Pilates satulatuoli Dual mekanismin takuu 5 vuotta

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

Satulatuoli Ergonea® Pilates Dual on jumppaava kotimainen satulatuoli
ammattikäyttöön. Pilates satulatuolin kaksiosainen istuin on suunniteltu
kokopäiväiseen työskentelyyn ja ergonomia sekä miesten, että naisten
anatomialle. Istuttaessa joka suuntaan joustava Pilates swing mekanismi
jumppauttaa alaselkää huomaamatta, joten vatsan sekä selän lihakset
vahvistuvat ja verenkierto paranee. Pilates satulatuolissa on mukavaa
työskennellä, tuolissa on suosittu ja ergonominen Dual istuin. Istuin on
aitoa pehmeää nahkaa, joka on miellyttävä ja helppohoitoinen materiaali.
Pilates Dual satulatuoli on monien ergonomia-asiantuntijoiden pitkällisen
kehitystyön ja osaamisen tulos. Ainutlaatuinen takuu 5 vuotta, tämän
näppärän tuolin paino on vain 9 kg. Nyt Dual satulatuoli hinta
kampanjassa.

Ergonomisella satulatuolilla liikettä

Aktiivisesti liikkuva Ergonea Pilates Dual on suunniteltu lisäämään
ergonomiaa ja tehostamaan työskentelyä toimistoissa, sekä muissa
vaativissa työpisteissä. Tuolin muotoilu on Ergoneamaisen tyylikäs ja
istuimeen on valittavissa useita nahkavärejä aidosta nahasta, tai
kankaasta. Dual satulatuolin istuin säätyy edestä kapeaksi, joten se ei
paina reisiä. Keinuva satulatuoli ohjaa istumaan ryhdikkäästi, Pilates Dual
lisää virkeyttä ja työhyvinvointia. Tämä työpaikkojen suosikki on harkiten
suunniteltu ja Suomessa taidokkaasti valmistettu. Pilates satulatuolien
valikoimassa on useita väri- ja korkeusvaihtoehtoja. Ergonean 65 mm
korkeat pyörät rullaavat kuin unelma. Vartalon kallistuksiin mukautuva
satulatuoli on monikäyttöinen, se toimii toimistossa, terveydenhuollossa,
kauneudenhoidossa, korkeissa palvelutiskeissä, matalalla
työskennellessä, jne. Hyvä hinta, korkea laatu.
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