
Satulatuoli Saddlex 

Satulatuoli, jolla on miellyttävä istua sen muotoilun ja pehmeyden vuoksi 
 
 
 

  Ergonomiset edut 

+ Satulanmuotoinen istuin pakottaa aktiivisesti pitämään oikean 

istuma-asennon, mikä tekee hyvää lihaksille. 

+ Istuinosan pehmeys tekee tuolin mukavaksi istua ja helpottaa 

verenkiertoa 

+ Tuolin muotoilu sallii jalkojen pitämisen miellyttävän lähellä 

toisiaan 

+ Istuimen matala etuosa vähentää puristumista 

genitaalialueella 

+ Istuimen kallistus on sulava, lukitus mihin asentoon tahansa 

+ Kaasujousivalikoimasta löytyy sopiva korkeussäätö 

kaikenpituisille käyttäjille. 

Muut edut 

+ Korkealaatuinen keinonahka on erittäin kestävää. Naarmutus 

kovalla esineellä jättää tuskin mitään näkyvää jälkeä 

+ Tuolia on helppo liikutella sen kevyen painon ansiosta, 

kevyimmän mallin paino jopa alle 1/3 tavallisen satulatuolin 

painosta 

Istuimen etuosa on matala genitaalialueelle 

kohdistuvan paineen minimoimiseksi. 
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Tekniset tiedot 

Paino   kaasujousesta riippuen: 

   -XS: 5,80 kg 

   -S: 6,35 kg 

   -M: 6,55 kg 

   -L: 6,85 kg 

Jalusta   kiillotettua alumiinia, ø 60 

Kaasujouset  TÜV-, DIN- ja BIFMA-normien mukaiset 

Korkeussäätö kaasujousella säädettävissä 43-53 cm, 52-69 
cm, 53-74 cm tai 62-87 cm 

Istuin 40 x 33 cm, keinonahkaa; korkea laatu erittäin 
kestävä, kestää hyvin mm. naarmuuntumista 
ja alkoholia sisältäviä puhdistusaineita. 

Pyörät ø 60 mm, koville lattioille, vakiona 

 Saatavana myös 

• Pyöreät pehmeille lattioille, ø 65 cm 

• tassut 

Takuu 2 vuotta 

Kaasujousen valinta istujan pituuden mukaan 

Istujan pituus  Istuimen korkeus Kaasujousi 

Alle 150 cm  43-53 cm  XS 

150-160 cm  52-69 cm  S 

160-180 cm  53-74 cm  M 

Yli 180cm  62-87 cm   L 

Saddlex punaisella kangaspäällisellä 

Saddlex selkänojalla 
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Lisävarusteet 

16027 Selkänoja 

• Toimitetaan kiinnitystarvikkeineen 
• Korkeussäätö 

16029-06 Kangaspäällinen, musta 

• Vähentää hikoilua 

16029-01 Kangapäällinen, punainen 

• Vähentää hikoilua 
• Mahdollistaa istuimen värinvaihdon 

16017 Jalkatukirengas 

• Kromattu rengas 

 

Korkealaatuinen keinonahka kestää 

hyvin esimerkiksi naarmutusta kovalla 

esineellä  

Istuin mustalla kangaspäällisellä 

Saddlex jalkatukirenkaalla 

Pyörät ja tassut 

• Kierteetön 

Tuotekoodi                                                    Halkaisija     Väri 

16001.03     Pyöräsarja koville lattioille         60 mm         musta 

16001.07     Pyöräsarja pehmeille lattioille    65 mm         harmaa-musta 

 

16001.08     Lukkiutuva pyöräsarja                50 mm         harmaa-musta 

                    koville ja pehmeille lattioille 

                    Lukkiutuu ilman kuormaa 

 

16001.09     Lukkiutuva pyöräsarja                50 mm         harmaa-musta 

                    koville ja pehmeille lattioille 

                    Lukkiutuu kuormitettuna 

16001.06    Tassut                                                             harmaa-musta 

 


