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Salli Swing  
Aktiivista istumista 
 
Keinumekanismin ansiosta treenaat Salli Swingillä huomaamattasi koko päivän! 
Liikkuva istuin mukailee kehon liikkeitä ja erilaiset eteen ja sivulle tehtävät 
taivutukset toimivat pilates-liikkeiden tavoin vahvistaen alaselän, lantion 
alueen ja vatsan lihaksia. Kaksiosainen liikkumista mukaileva istuin aktivoi 
myös lantionpohjan lihaksia, mistä on hyötyä esimerkiksi synnyttäneille ja 
ikääntyneille naisille. 
 
Liikkuva istuin auttaa säilyttämään selän luonnollisen notkon myös 
työtehtävissä, jotka tapahtuvat eteenpäin kurottaen. Kun istut tuolille ohjeen 
mukaisesti, ylävartalossa säilyy seisomaryhdin mukainen oikea asento ja istuin 
myötäilee liikkeitäsi. Swing toimii erinomaisesti eri työntekijöiden yhteisenä 
työtuolina, koska siinä ei ole erillisiä säätömahdollisuuksia eikä niiden 
valitsemiseen näin ollen mene aikaa. 

 Kaksiosainen liikkuva istuin ilman leveydensäätöä 

 Istuin ESD-kangasta, nahkaa tai keinonahkaa 

 Kaasujousen väri kromi tai musta 

 Tuoliin ei suositella liitettäväksi lisäosia 

 Tuolin paino 10,2 kg 

 Takuu 10 vuotta 

 

 

Salli SwingFit  

Aktiivista istumista monipuolisin säädöin 
  
Keinumekanismin ansiosta treenaat Salli SwingFitillä huomaamattasi koko 
päivän! Liikkuva istuin mukailee kehon liikkeitä ja erilaiset eteen ja sivulle 
tehtävät taivutukset toimivat pilates-liikkeiden tavoin vahvistaen alaselän, 
lantion alueen ja vatsan lihaksia. Kaksiosainen liikkumista mukaileva istuin 
aktivoi myös lantionpohjan lihaksia, mistä on hyötyä esimerkiksi synnyttäneille 
ja ikääntyneille naisille. Päivän paras kuntolaite niin miehille kuin naisillekin! 
  
Liikkuva istuin auttaa säilyttämään selän luonnollisen notkon myös 
työtehtävissä, jotka tapahtuvat eteenpäin kurottaen. Kaksiosaisen istuimen 
erikoisuutena on istuimen leveydensäätö, joten tuoli sopii hyvinkin erilaisten 
istujien tarpeisiin, myös kapealantioiselle istujalle. Erilaisten 
säätömahdollisuuksien vuoksi tuolia suositellaan yhden henkilön käyttöön, 
jotta tuolin käyttöönotto olisi mahdollisimman nopeaa.  

 Kaksiosainen liikkuva istuin leveydensäädöllä 

 Istuin ESD-kangasta, nahkaa tai keinonahkaa 

 Kaasujousen väri kromi tai musta 

 Tuoliin ei suositella liitettäväksi lisäosia 

 Tuolin paino 11 kg 

 Takuu 10 vuotta  
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Salli Twin  

Helppokäyttöinen  
  
Salli Twin on nopea ja helppokäyttöinen. Kaksiosaista vakiolevyisenä valmistettavaa 
Twiniä on saatavissa joko istuimen kallistussäädöllä tai ilman sitä.  
  
Kallistusmekanismin avulla tuolin työskentelyasennon pystyy säätämään itselleen 
optimaaliseksi. Esimerkiksi kallistamalla istuinta eteenpäin on mahdollista kurottaa 
eteenpäin ilman, että selkä pyöristyy haitallisesti. Kummallekin sukupuolelle sopiva 
Twin on oiva tuoli organisaatioihin, joissa työtehtävät ja niiden tekijät  vaihtuvat 
nopeasti, eikä säätöihin ole aikaa työergonomian optimoimiseksi. 

 Kaksiosainen istuin ilman leveydensäätöä 

 Istuin kallistusmekanismilla tai ilman 

 Istuin nahkaa, ESD-kangasta tai keinonahkaa 

 Kaasujousen väri kromi tai musta 

 Tuolin paino 10,4 kg 

 Takuu 10 vuotta 

 

 

 

Salli MultiAdjuster  

Monipuoliset säätömahdollisuudet 
 
MultiAdjuster-tuolissa on monipuoliset säätömahdollisuudet vaativallekin 
käyttäjälle. Kaksiosaisen istuimen erikoisuutena on istuimen kallistuksen- ja 
leveydensäätö, joten tuoli sopii hyvinkin erilaisten istujien tarpeisiin. Istuimen 
leveydensäätömahdollisuuden ansiosta tuoli sopii erinomaisesti myös 
kapealantioiselle istujalle.  
  
Kallistusmekanismin avulla tuolin työskentelyasennon pystyy säätämään itselleen 
optimaaliseksi. Esimerkiksi kallistamalla istuinta eteenpäin on mahdollista kurottaa 
eteenpäin ilman haitallista pyöreäselkäisyyttä. Erilaisten säätömahdollisuuksien 
vuoksi tuolia suositellaan yhden henkilön käyttöön, jotta tuolin käyttöönotto olisi 
mahdollisimman nopeaa. Soveltuu niin naisille kuin miehillekin. 

 Istuimen kallistuksen- ja leveydensäätö 

 Istuin nahkaa, ESD-kangasta tai keinonahkaa 

 Kaasujousen väri väri kromi tai musta 

 Tuolin paino 11,1 kg 

 Takuu 10 vuotta 
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