Visu Kaluste
Eeliksentie 6, 34870 VISUVESI
www.visukaluste.fi

VISU® TYÖTUOLIT

VISU® Laboratoriotuoli
• integraalimuovinen istuin ja selkänoja
• mekanismi M2, jossa istuimen ja selkänojan kulman säätö yhdellä vivulla sekä selkänojan
korkeuden säätö
• kaasujousessa korkeudensäätö, 3 säätöväliä, vakiona 140 mm kaasujousi (säätö 420–540 mm)
• alumiinivalettu ristikko, kirkas, SC 600
• pehmeäreunainen vakiopyörä, korkeus 50 mm, p 620G

Lisävarusteet
Kaasujouset (suluissa ylä/alakorkeus)
kaasujousi 200 mm (480–680 mm)
kaasujousi 260 mm (540–790 mm)
jalkasäätö (vain jalalla säätö)
jalkasäätö (jalalla tai kädellä)
- nopea laskentakaava: työtason korkeus - 250 mm on istumakorkeus
Pyörät (sarja 5 kpl)
kitkajarrullinen pyörä p 621
istuttaessa lukittuva pyörä 625 G
liukutalla 655 S
Soft 65 korkeampi pyörä
Muut varusteet
säädettävä jalkarengas, dia 480 mm (kaasujouset 200 ja 260)
käsinoja säädettävä LOV
käsinoja kiinteä KT
Tuolit saatavana myös ESD:nä

VISU® Satulatuoli
Visu-Satulatuolit ovat monipuolisesti säädettäviä (ei integraalimuovisena). Tuoleja on saatavana
kangas, keinonahka ja aitonahka verhoiltuna, sekä integraalimuovisena.
• muotoiltu istuin, joka on verhoiltu käytön mukaan laadukkaalla verhoilumateriaalilla
• mekanismissa istuinkulmansäätö tai joustava Pilate mekanismi
• kaasujousessa korkeudensäätö, 3 säätöväliä, vakiona 200 mm kaasujousi (säätö 480–680 mm)
• alumiinivalettu ristikko, kirkas, SC 600
• pehmeäreunainen vakiopyörä, korkeus 50 mm, p 620G
• saatavana myös kaksiosaisella istuimella, jonka puolikkaat ovat x-suuntaan säädettävissä

Lisävarusteet
Kaasujouset (suluissa ylä/alakorkeus)
kaasujousi 140 mm (420-540 mm)
kaasujousi 260 mm (540–790 mm)
jalkasäätö (vain jalalla säätö)
jalkasäätö (jalalla tai kädellä)
- nopea laskentakaava: työtason korkeus - 250 mm on istumakorkeus
Pyörät (sarja 5 kpl)
kitkajarrullinen pyörä p 621
istuttaessa lukittuva pyörä 625 G
liukutalla 655 S
Soft 65 korkeampi pyörä
Muut varusteet
pilate mekanismi (vain yksiosaiseen malliin)
2-värinen verhoilu (asiakastuunaus)
säädettävä jalkarengas, dia 480 mm (kaasujouset 200 mm ja 260 mm)
Tuolit saatavana myös ESD:nä.

Pilate
mekanismi

VISU® Aktiivituoli
VISU® Aktiivituolilla saat lisää ergonomiaa työpäivääsi joustavan istuinmekanismin avulla. Istuessa
lukkiutuvat pyörät takaavat turvallisen istumisen.
Saatavana kahdella erilaisella istuimella:
• Satulatuolin materiaaleina aitonahka ja integraalimuovi.
• Pyöreän istuimen materiaaleina aitonahka tai kangas.
Kokovaihtoehtoina (henkilön pituus):
• S (140-170cm)
• M (160-180cm)
• L (170-200cm)

Ergonomiaa ja jaksamista työpaikoille!

VISU® Satulatuoli selkänojalla
Visu-Pro, Gym ja Ergo

Visu-Pro ja Gym malleissa istuinosa on samanlainen kuin varsinaisessa
Visu-Satulatuolissa, mutta lisäksi näistä malleista löytyy selkänoja. Pro
mallin selkänoja toimii ulkonäöllisestä kapeudestaan huolimatta erittäin hyvänä alaselän tukena. Gym version selkälappu toimii venyttelytukena, sekä tarvittaessa ristiselän kuopan tukemisen apuvälineenä.
Mekanismissa istuikulmansäätö ja selkänojan säätö omilla vivuillaan.
Visu-Ergo mallissa on kaareva, pyörivä selkänoja, jonka voi kääntää
taakse, sivulle tai eteen, jolloin se toimii kätevänä kyynärtukena.
Tuolit saatavana myös ESD:nä

Visu-Pro

Visu-Ergo

Visu-Gym
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