Teleskopické stoličky Walkstool
Unikátní trojnožní teleskopické stoličky švédské firmy Walkstool jsou vyhledávané
pro celou řadu jedinečných vlastností. Jsou lehké, díky teleskopickým nohám
velice skladné a přesto výjimečně stabilní a odolné vůči vnějším vlivům i zatížení.
Pohodlně se vejdou do tašky, batohu nebo za opasek kalhot a k použití jsou při-
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praveny do deseti sekund, což z nich dělá univerzálního pomocníka pro pohodlné
sezení venku i vevnitř. Při sportu, odpočinku i při práci. Navíc i bez vysunutých
teleskopických nohou můžete na teleskopických stoličkách Walkstool pohodlně

www.stolicky-walkstool.cz

sedět, což ocení každý, kdo musí normálně pracovat ve dřepu.
Teleskopické stoličky Walkstool jsou vyráběny ve dvou řadách. Řada Comfort
nabízí tři velikosti s úměrně rostoucí velikostí sedadla. Nohy jsou navíc opatřeny
většími stopami proti ponořování v měkkém terénu.
Řada Basic nabízí dvě velikosti s jednotnou velikostí sedadla z odolného polyesterového materiálu. Nohy stoliček této řady, většími stopami proti ponořování
v měkkém terénu opatřeny nejsou.

S teleskopickými
stoličkami Walkstool

Přednosti stoliček Walkstool

Vysoce stabilní s velkou nosností
Díky důmyslnému třínohému systému jsou stoličky
Walkstool stabilní na jakémkoli terénu a v jakékoli
poloze. Venku i uvnitř. Vydrží zátěž až 250 kg.

Lehké a skladné
Díky její chytré konstrukci stoličku Walkstool jednoduše
složíte a schováte do vaku. Tento vak se pohodlně nosí,
nebo ho lze schovat do cestovní tašky či batohu.

Výškově nastavitelné
Pevné teleskopické nohy umožňují nastavit výšku
stoliček Walkstool tak, jak to právě v daný okamžik
potřebujete, aby Vás maximálně podpořila při Vaší práci.

Pohodlné a ergonometrické
Stoličky Walkstool jsou vyvinuty s maximálním důrazem
na funkčnost a pohodlí. Podporují zdravé držení těla
a zmírňuje zátěž zad a kloubů při práci.

Univerzálně použitelné
Stoličky se dají použít uvnitř i venku, při práci
i odpočinku, při sportu, lovu, turistice i kulturních akcích.
Všude tam, kde Vám chybí židle a bolí nohy a záda.

Pevné a bezpečné
Stoličky Walkstool díky svému originálnímu popruhu umožňují
ještě více zpevnit konstrukci, zvýšit stabilitu a tím Vaší bezpečnost při práci i odpočinku. Lze dokoupit jako příslušenství.
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