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Täiuslikult sobiv kontoritool
Kontoritooli valimine on lihtne, kui tead, mida vajad. Mõtle, millega 
hakkad toolil istudes tegelema – kas töötad arvutiga, joonistad, 
koostad arveid või hoopis midagi muud? Kui palju aega veedad 
toolil istudes? Tavaline reguleeritava kõrgusega tool võib pakkuda 
lühemateks perioodideks vajalikku mugavust. Täisajaga töötamiseks 
võid aga vajada tooli, mida saab rohkem reguleerida ja millel on 
lihtsam istumisasendit muuta. Kas sul on erivajadusi? Ehk soovid 
vähendada koormust seljale, käsivartele või toestada rohkem õlgu? 
Missugune stiil sulle meeldib? Vastused neile küsimustele aitavad sul 
leida ideaalselt sobiva kontoritooli.

Peab raskele tööpäevale vastu
Tool, mis on edukalt läbinud kontoris kasutamiseks sobivuse katsed, 
vastab ergonoomilisuse, stabiilsuse, tugevuse ja vastupidavuse 
karmidele nõuetele. Teame seda, sest meie toolid läbivad palju 
erinevaid katseid ja raskeid jõuproove. Näiteks vastavad toolide 
mõõtmed nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriikide nõuetele, need 
suudavad taluda suuri koormusi ja kõik nende osad on läbinud 
vastupidavuskatsed – kuni 300 000 korda. Tegime kõike seda selleks, 
et meie toolidel oleks mugav istuda, et neid oleks ohutu kasutada ja 
et need sobiksid täisajaga kontorilaua taga töötamiseks – paljudeks 
aastateks.

Ostujuhend

Täpsem teave garantiivoldikus
MARKUSE, TROLLBERGETI, 
LÅNGFJÄLLI, HATTEFJÄLLI, 
FJÄLLBERGETI, ALEFJÄLLI, 
JÄRVFJÄLLETI ja FLINTANI kohta.

Kontori- ja pöördtoolid
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Kasulik teave

Istumine
1. Peaksid saama laua all jalgu sirutada ning 90° kraadi 

ulatuses vasakule ja paremale keerata. Puusad ja põlved 
peaksid olema umbes 95–100° kraadise nurga all ja jalatallad 
peaksid üleni põrandale toetuma. Kui tooli kasutab mitu 
inimest, tagab istumismugavuse reguleeritav kõrgus.

2. Pole vahet, kas oled lühike või pikk. Istme reguleeritav 
sügavus ja reguleeritava kõrgusega seljatugi võimaldavad 
katsetada erinevaid istumissügavusi ja kõrgusi ning leida 
jalgadele ja seljale täpselt õige toestuse.

3. Kallutamisfunktsiooniga tooli abil saab kergesti 
enda istumisasendit muuta olenemata sellest, kas 
kallutamisfunktsiooniga on varustatud iste, seljatugi või 
mõlemad.

4. Tavaliselt väsib esimesena meie nimmepiirkond. 
Integreeritud nimmepiirkonna toega tool vähendab sinu 
seljale avalduvat survet.

5. Käetoed vähendavad käte ja õlgade pinget. Reguleeritavad 
käetoed vähendavad pinget veelgi enam, sõltumata sellest, 
kui pikk või lühike oled. Veendu, et käetoed ei takistaks tooli 
laua lähedale tõmbamist ja et need ei piiraks sinu liikumist.

6. Kui oled mõnda aega laua taga istunud, võib olla mõnus 
selga toetada ja veidi enda asendit muuta. Kui tool on 
varustatud peatoega, saavad ka sinu pea ja kael teenitult 
puhata.

Nõjatumine
Seisutugi võimaldab valida asendi, mis jääb istumise ja seismise 
vahele ja sobib ideaalselt kasutamiseks koos reguleeritava 
kõrgusega lauaga.

• Tagab üla- ja alaselja liikumisvabaduse.
• Aktiveerib ja tugevdab keha süvalihaseid.
• Võimaldab hoida avatud kehaasendit, mis parandab 

vereringet ja kiirendab seedimist.

Seismine
Ära unusta ka seismist. Istuva asendi vahetamine seisva vastu 
on kasulik ja parandab vereringet ning suurendab tootlikkust. 
Meie reguleeritava kõrgusega lauad sobivad ideaalselt selleks, 
et saaksid töötada vaheldumisi istudes, nõjatudes ja seistes.

Inimese keha on loodud liikuma, seega peaks töökoht 
võimaldama valida istumise, seismise ja nõjatumise vahel 
ning sageli asendit muuta.
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Kasulik teave

Turvarattad

Reguleeritava kõrgusega iste, et leiaksid 
mugava istumisasendi, enda pikkusest 
olenemata.

Reguleeritav istumissügavus – kergesti 
reguleeritav ning pakub sinu reitele ja seljale 
täiendavat toestust.

Reguleeritava kõrgusega seljatugi 
toestab nimmepiirkonda ja vähendab seljale 
avalduvat pinget.

Lukustatav kallutamisfunktsioon 
suurendab erinevates istumisasendites tooli 
stabiilsust.

Reguleeritav kallutamistugevus, et saaksid 
suurenda või vähenda tooli vastupanu vasta-
valt enda liikumisele ja kehakaalule.

Istme ja seljatoe sünkroniseeritud 
kallutamise funktsioon – tool järgib sinu 
liikumist, kui kummardad ettepoole või 
nõjatud seljatoele.

Kaalu kompenseerimise mehhanism leiab 
automaatselt piisava kaldetundlikkuse, et 
muuta su kehaasend avatuks, kui nõjatud 
seljatoele.

Reguleeritava sügavusega käetoed – 
reguleeri sügavust vastavalt enda 
vajadustele.

Toolid peaksid jääma sinna, kuhu need jätad, mitte omapead 
minema veerema. Seepärast varustame oma tooted 
turvaratastega. Ratastele on sisse ehitatud survetundlik 
pidurdusmehhanism, nii et need rulluvad vabalt ja kergesti, kui 
toolil istud, ent pidurduvad, kui püsti tõused.
Ehkki pidurdatud rattad ei rullu, libisevad need siiski tooli 
lükkamisel mööda põrandat.
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Kõik osad ja hinnad

FLINTAN kontoritool. Iste: 47×48 cm. Katsete alusel sobiv 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
47–60 cm. Reguleeritav kallutamistugevus. Täienda 
NOMINELL käetugedega. Kummiga kaetud rattad rulluvad 
kergesti iga sugusel põrandal. Disain: Henrik Preutz.

VISSLE must 203.368.41 49,99 €
VISSLE hall 203.368.36 49,99 €

   

NOMINELL käetoed. Vähendavad käsivartele ja õlgadele
avalduvat survet. Sobivad FLINTAN kontoritoolidele.
Must 902.002.69 10 €

MARKUS pöördtool. Iste: 53×47 cm. Katsete alusel sobiv 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
48–57 cm. Tool on läbinud vastavad katsed ja kontoris kasu-
tamiseks heaks kiidetud. Kummiga kaetud rattad rulluvad 
kergesti igasugusel põrandal. Disain: Henrik Preutz.
GLOSE must 401.031.00 159 €
VISSLE tumehall 702.611.50 139 €

   

JÄRVFJÄLLET kontoritool. Iste: 52×46 cm. Katsete alusel 
sobiv kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava 
kõrgusega: 45–56 cm. Seljatoe võrkmaterjal laseb õhku läbi. 
Nimmepiirkonna toestus ja istmesügavus on reguleeritavad 
vastavalt sinu kehale.

GLOSE must 903.635.53 169 €
GUNNARED beež 704.199.52 149 €
GUNNARED sinine 203.635.99 149 €

GUNNARED tumehall 303.635.94 149 €

   

JÄRVFJÄLLET käetoed. Käetugede paar JÄRVFJÄLLET. 
Vähendavad käsivartele ja õlgadele
avalduvat survet. Sobivad JÄRVFJÄLLET kontoritoolidele.
Must 103.086.69 20 €
Valge 204.294.30 20 €

HATTEFJÄLL kontoritool. Iste: 50×40 cm. Katsete alusel sobiv 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
41–52 cm. Kergelt kumerate joontega ergonoomiline 
kontoritool.
GUNNARED beež 003.086.84 149 €
GUNNARED keskmine hall 103.413.34 149 € 
GUNNARED hele pruunikasroosa 203.413.43 149 €
SMIDIG must 004.283.18 199 €

    

HATTEFJÄLL käetoed. Vähendab kätele ja õlgadele avalduvat 
survet. Sobib HATTEFJÄLL kontoritoolidele.
Valge 303.413.47 20 €
Must 004.294.26 20 €

LÅNGFJÄLL konverentsitool, 4 jalga. Iste: 53×41 cm. Katsete 
alusel sobiv kuni 110 kg kaaluvale inimesele.  Ergonoomiline 
ümar disain kvaliteetsete õmbluste ja kasutajasõbraliku 
 mehhanismiga, mis on peidetud tooli alla, et tooli disain 
tuleks paremini esile.
GUNNARED beež/must 591.749.65 89 €
GUNNARED sinine/must 291.749.76 89 €
GUNNARED tumehall/must 191.749.72 89 €
GUNNARED heleroheline/must 391.749.85 89 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/must 592.610.00 89 €
GUNNARED beež/valge 592.522.94 89 €
GUNNARED sinine/valge 592.523.07 89 €
GUNNARED tumehall/valge 492.522.75 89 €
GUNNARED heleroheline/valge 792.523.11 89 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/
valge 892.523.39 89 €

  

LÅNGFJÄLL kõrge seljatoega konverentsitool, 4 jalga. 
Iste: 53×41 cm. Katsete alusel sobiv kuni 110 kg kaaluvale 
inimesele. Ergonoomiline ümar disain kvaliteetsete õmbluste 
ja kasutajasõbraliku mehhanismiga, mis on peidetud tooli 
alla, et tooli disain tuleks paremini esile.
GUNNARED beež/must 991.750.53 109 €
GUNNARED sinine/must 291.751.17 109 €
GUNNARED tumehall/must 991.750.67 109 €
GUNNARED heleroheline/must 091.752.41 109 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/must 692.611.51 109 €
GUNNARED beež/valge 092.523.43 109 €
GUNNARED sinine/valge 192.523.47 109 €
GUNNARED tumehall/valge 392.523.51 109 €
GUNNARED heleroheline/valge 492.523.55 109 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/valge 692.523.59 109 €

  

LÅNGFJÄLL käetoed. Vähendavad kätele ja õlgadele 
avalduvat survet. Sobivad LÅNGFJÄLL konverentsitoolidele.

Must 503.205.65 10 €

Valge 703.205.69 10 €

ALEFJÄLL kontoritool. Iste: 51×42 cm. Katsete alusel sobiv 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
45–56 cm. Traditsioonilise välimusega ergonoomiline kontori
tool.
GLOSE must 703.674.58 189 €
GRANN beež 503.086.86 189 €
GRANN kuldpruun 404.199.82 189 €

    

   

TROLLBERGET istumis-/seisutugi. Katsete alusel sobiv 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
66–80 cm. Võimaldab tänu istme kallutusmehhanismile 
aktiivses asendis istuda.
GLOSE must 803.793.47 69 €
GRANN beež 003.882.61 69 €

Kontoritoolid
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Kõik osad ja hinnad

LÅNGFJÄLL kontoritool, 5 ratastega jalga. Iste: 53×41 
cm. Katsete alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. 
Ergonoomiline ümar disain kvaliteetsete õmbluste ja 
kasutajasõbraliku  mehhanismiga, mis on peidetud tooli alla, 
et tooli disain tuleks paremini esile.
GUNNARED beež/must 891.775.66 89 €
GUNNARED beež/valge 192.523.66 89 €
GUNNARED sinine/must 191.775.79 89 €
GUNNARED sinine/valge 492.523.79 89 €
GUNNARED pruunikaspunane/must 891.775.85 89 €
GUNNARED pruunikaspunane/valge 691.776.09 89 €
GUNNARED tumehall/must 291.775.74 89 €
GUNNARED tumehall/valge 492.523.84 89 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/must 192.610.78 89 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/valge 492.523.98 89 €
GUNNARED heleroheline/must 091.775.89 89 €
GUNNARED heleroheline/valge 392.523.94 89 €
GUNNARED kollane/must 291.775.93 89 €
GUNNARED kollane/valge 791.776.23 89 €

  

LÅNGFJÄLL kõrge seljatoega kontoritool, 5 jala ja 
ratastega. Iste: 53×41 cm. Katsete alusel sobib kuni 
110 kg kaaluvale inimesele. Ergonoomiline ümar disain 
kvaliteetsete õmbluste ja kasutajasõbraliku  mehhanismiga, 
mis on peidetud tooli alla, et tooli disain tuleks paremini 
esile.
GUNNARED beež/must 491.776.29 109 €
GUNNARED beež/valge 092.524.80 109 €
GUNNARED sinine/must 891.776.65 109 €
GUNNARED sinine/valge 292.525.11 109 €
GUNNARED pruunikaspunane/must 091.776.69 109 €
GUNNARED pruunikaspunane/valge 891.777.74 109 €
GUNNARED tumehall/must 791.776.42 109 €
GUNNARED tumehall/valge 392.525.15 109 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/must 792.610.99 109 €
GUNNARED hele pruunikasroosa/valge 992.525.41 109 €
GUNNARED heleroheline/must 091.777.54 109 €
GUNNARED heleroheline/valge 592.525.19 109 €
GUNNARED kollane/must 391.777.57 109 €
GUNNARED kollane/valge 591.778.55 109 €

  

FJÄLLBERGET konverentsitool. Iste: 42×40 cm. Katsete 
alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava 
kõrgusega: 43–56 cm. Kumerdatud puidust seljatugi ja 
käetoed on mugavad ja stiilsed.
Valge peitsitud tammespoon/
GUNNARED helebeež 803.964.22 125 €
Must peitsitud tammespoon/
GUNNARED tumehall 203.964.20 119 €
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Kõik osad ja hinnad

Pöördtoolid/taburetid koju
MOLTE pöördtool. Iste: 39×36 cm. Katsete alusel sobib kuni 
110 kg kaaluvale inimesele. Tool on kergesti reguleeritav 4 
erinevale kõrgusele: 41, 45, 48 ja 51 cm. Disain: Lycke von 
Schantz.
Hall 202.927.76 12,99 €

SKÅLBERG/SPORREN pöördtool. Iste: 46×40 cm. Katsete 
alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava 
kõrgusega: 42–54 cm. Kummiga kaetud rattad liiguvad suju-
valt mis tahes põrandal.
Must 990.236.01 28,99 €
Must/valge 390.236.04 28,99 €
Sinine/must 590.236.03 28,99 €
Sinine/valge 890.236.06 28,99 €
Roosa/must 190.236.00 28,99 €
Roosa/valge 490.236.08 28,99 €
Valge 690.236.12 28,99 €
Valge/must 790.236.02 28,99 €

KULLABERG pöördtool. Iste: 42×39 cm. Katsete alusel sobib 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
44–55 cm. Tool on tänu reguleeritavatele jalgadele stabiilne 
ka ebatasasel põrandal.
Must 903.255.18 49,99 €
Mänd/must 103.203.41 49,99 €

KULLABERG taburet. Katsete alusel sobib kuni 110 kg 
kaaluvale inimesele. Kõrgus reguleeritav: 46–69 cm. Iste ei 
ole pöörlev, et kõrguse reguleerimise avad oleksid kergesti 
leitavad. Disain: Sarah Fager

Must 503.636.49 34,99 €
Mänd/must 103.636.51 34,99 €

 

RENBERGET pöördtool. Iste: 49x42 cm. Katsete alusel sobib 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
45–57 cm. Reguleeritav kallutamistugevus võimaldab seadis-
tada vastupanu vastavalt sinu kehakaalule ja liikumisele.

Bomstad must 203.394.20 49,99 €

 

MILLBERGET pöördtool. Iste: 52×45 cm. Katsete alusel 
sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava 
kõrgusega: 45–58 cm. Reguleeritav kallutamistugevus 
võimaldab seadistada vastupanu vastavalt sinu liikumisele 
ja kehakaalule.
BOMSTAD must 903.394.12 75 €
KIMSTAD valge 203.394.15 75 €

           

SNILLE pöördtool. Iste: 45×39 cm. Katsete alusel sobib 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
39–51 cm. Rattad on spetsiaalselt välja töötatud pehmele 
põrandapinnale.

Valge 790.462.60 24,99 €

VÅGSBERG/SPORREN pöördtool. Iste: 45×39 cm. 
Katsete alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Kõrgus 
reguleeritav: 42–54 cm. Kummiga kaetud rattad liiguvad 
sujuvalt igasugusel põrandal.

Must 290.066.95 49,99 €

BLECKBERGET pöördtool. Iste: 47×45 cm. Katsete alusel sobib 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Kõrgus reguleeritav: 47–59 cm. 
Kvaliteetne tihe poroloon tagab tooli mugavuse paljudeks 
aastateks. Disain: Francis Cayouette

Tumepunane 604.645.20 39,99 €
Beež 603.086.76 39,99 €
Tumehall 103.900.08 39,99 €

 

ÖRFJÄLL pöördtool. Iste: 49×43 cm. Katsete alusel sobib kuni 
110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
46–58 cm. Kvaliteetne tihe poroloon tagab tooli mugavuse 
paljudeks aastateks. Disain: Sebastian Holmbäck & Ulrik 
Nordentoft.
Valge/VISSLE sinine 493.030.34 49,99 €
Valge/VISSLE tumehall 393.030.39 49,99 €
Valge/VISSLE tulikollane 893.030.46 49,99 €
Valge/VISSLE lilla 693.030.66 49,99 €

NILSERIK seisutugi. Istme läbimõõt: 35 cm. Katsete alusel 
sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava 
kõrgusega: 51–71 cm. Võimaldab aktiivses asendis istuda.
Must/VISSLE must 303.499.56 34,99 €
Valge/VISSLE hall 903.097.21 34,99 €
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Tarvikud

  

Põrandakaitse KOLON. 120×100 cm. Sobib enamikele 
põrandatüüpidele ja madala karvaga vaipadele. Ei sobi 
korkpõrandatele ega küttega puitpõrandatele. Kui 
põrandakaitse jäetakse kauaks põrandale, võib tekkida 
vaakum, mis võib põrandat kahjustada. Seetõttu tuleb 
põrandakaitset ventileerimiseks regulaarselt maast üles tõsta.

448.811.00 19,99 €

 € LILLHÖJDEN pöördtool. Iste: 44×44 cm. Katsete alusel 
sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Kummiga kaetud 
rattad liiguvad sujuvalt igal põrandal.

IDEMO must 102.214.02 55 €
BLEKINGE valge 402.387.12 55 €

 

Kõik osad ja hinnad

SKRUVSTA pöördtool. Iste: 48×45 cm. Katsete alusel sobib 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
47–55 cm. Tool on rataste ja jalgadega. Kummiga kaetud 
rattad liiguvad sujuvalt igal põrandal.

IDHULT must 804.029.94 99 €
VISSLE hall 302.800.04 95 €
YSANE valge 504.029.95 99 €

 

ODGER pöördtool. Iste: 68x68 cm. Sobib katsete alusel 
kuni 110 kg kaaluvale inimesele. Reguleeritava kõrgusega: 
43–54 cm.

Valge/Beež 703.086.85 79 €

Antratsiit 203.952.70 79 €

LIDKULLEN istumis-/seisutugi. Istme läbimõõt: 38 cm. 
Katsete alusel sobib kuni 110 kg kaaluvale inimesele. 
Reguleeritava kõrgusega: 59–81 cm. Võimaldab aktiivses 
asendis istuda.

GUNNARED beež 004.183.76 69 €

GUNNARED tumehall 304.457.74 69 €


