
Lojer työtuolit
Uudet huippulaadukkaat verhoilut, mallit ja lisävarusteet



Easy Rider Satulatuoli CH1100

Suosittu satulatuoli saumattomalla verhoilulla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin
kestävällä Future-materiaalilla (14 väriä), ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä)
tai valinnaisella mustalla nahkalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen
korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen
leveys on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue
Medium (54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.
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74 cm

54 cm 150 kg 65 mm50 cm

Kuvan tuote Future Plum -verhoilulla ja 
lisävarusteilla: valkoinen ristikko Ø610 mm, 
selkänoja ja valkoiset 65mm pyörät.

Easy Rider Satulatuoli varastotuote CH1100S

Suosittu satulatuoli nopeaan toimitukseen. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikästä
ja erittäin kestävää Future-materiaalia, värinä Carbon. Tuolissa on istuinkulman säätö ja
kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä musta kaasujousen suojus. Istuimen leveys
on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Saatavilla vain: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium
(54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future, väri Carbon

74 cm

54 cm 150 kg 65 mm50 cm

Easy Rider FIT CH1200

Uusi satulatuoli, jossa on normaalia kapeampi istuinosa saumattomalla verhoilulla. Tuoli on verhoiltu
uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävällä Future-materiaalilla (14 väriä), ympäristöystävällisellä Nature-
materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahkalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousi-
avusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen
leveys on 45 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue
Medium (54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.

74 cm

54 cm 150 kg 65 mm45 cm

Kuvan tuote Future Pistachio -verhoilulla
ja kiillotetulla alumiiniristikolla Ø528 mm sekä
lisävarusteilla: mustat 65mm lukittavat pyörät ja jalkakorkeudensäätö 
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74 cm

54 cm 150 kg 65 mm42-48,5 
cm

Kuvan tuote Future Lagoon -verhoilulla,
kiillotetulla alumiiniristikolla Ø528 mm,
mustilla 65 mm pyörillä ja lisävarusteilla:
jalkatukirengas  

Step Anatomic Työtuoli selkänojalla CH1400

Anatomisesti muotoiltu työtuoli selkänojalla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja
erittäin kestävällä Future-materiaalilla (14 väriä) tai ympäristöystävällisellä Nature-
materiaalilla (5 väriä). Tuolissa on selkänojan kulman säätö ja kaasujousiavusteinen 
korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen 
pituus ja leveys ovat molemmat 39 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 
150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø610 mm | korkeuden säätöalue 
Medium (50 - 70 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature 

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.

70 cm

50 cm 150 kg 65 mm39 cm

Pyöreä Työtuoli CH1500

Pyöreä työtuoli, joka on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävällä Future-materiaalilla
(14 väriä) tai ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä). Tuolissa on kaasujousiavusteinen 
korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasu- jousen suojus. Istuimen halkaisija 
on 37 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium
(50 - 70 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.

70 cm

50 cm 150 kg 65 mm37 cm

Kuvan tuote Future Sapphire -verhoilulla ja
kiillotetulla alumiiniristikolla Ø610 mm sekä
lisävarusteilla: selkänoja ja 50mm istuttaessa
lukittuvat pyörät 

Easy Rider PRO Satulatuoli CH1300

Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa. Istuinosan leveyttä voidaan säätää välillä
42 cm - 48,5 cm. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikästä ja erittäin kestävää Future-
materiaalia (14 väriä), ympäristöystävällistä Nature-materiaalia (5 väriä) tai valinnaista mustaa
nahkaa. Satulatuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä
rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen pituus on 42 cm.
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium
(54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature 

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.

Kuvan tuote Future Sunrise -verhoilulla ja kiillotetulla 
alumiiniristikolla Ø610 mm sekä lisävarusteilla:
jalkatukirengas ja 50mm ESD pyörät 



  

Malli CH1100 CH1100S CH1200 CH1300 CH1400 CH1500

Ristikko (kiillotettu) Ø 528 mm Ø 528 mm Ø 528 mm Ø 528 mm Ø 610 mm Ø 528 mm

Korkeudensäätö (Medium) 54 - 74 cm 54 - 74 cm 54 - 74 cm 54 - 74 cm 50 - 70 cm 50 - 70 cm

Pyörät 65mm, mustat 65mm, mustat 65mm, mustat 65mm, mustat 65mm, mustat 65mm, mustat

Verhoilu Future 14 väriä Future Carbon Future 14 väriä Future 14 väriä Future 14 väriä Future 14 väriä

 Nature 5 väriä Nature 5 väriä Nature 5 väriä Nature 5 väriä Nature 5 väriä

Istuimen leveys 50 cm 50 cm 45 cm 42 - 48,5 cm 39 cm Ø 37 cm

Istuimen pituus 35 cm 35 cm 35 cm 42 cm 39 cm Ø 37 cm

Lisävarusteet

Korkeudensäätö Low 46 - 60 cm - 46 - 60 cm 46 - 60 cm 42 - 55 cm 42 - 55 cm

Korkeudensäätö High 65 - 91 cm - 65 - 91 cm 65 - 91 cm 58 - 83 cm 58 - 83 cm

Verhoilu mustaa nahkaa o - o o - -

Ristikko: kiillotettu Ø 610 mm | valkoinen Ø 528
tai 610 mm

o - o o Valkoinen
Ø 610 mm

o

Pyörät: 65mm, valkoiset | 65mm lukittavat, mustat 
tai valkoiset | 50 mm istu.aessa lukittuvat, mustat
| 50mm ESD, mustat

o - o o o o

Selkänoja kaltevuuden säädöllä
- vaatii Ø610 mm ristikon

o - o o X o

Jalkakorkeudensäätö
- vaatii 65mm pyörät
- ei yhteensopiva Low-korkeuden kanssa

o - o o o o

Jalkatukirengas
- ei yhteensopiva jalkakorkeudensäädön kanssa
- ei yhteensopiva Low-korkeuden kanssa

o - o o o o

Pilates-ominaisuus (swinging saddle)
- ei yhteensopiva selkänojan kanssa
- lisää 2 cm ylä- ja alakorkeuksiin

o - o o - -
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Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa
lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalakalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.

ISO 9001
ISO 13485

X = vakio, o = lisävaruste, - = ei saatavilla

Tekniset )edot ja lisävarusteet

Jalkatukirengas Jalkakorkeudensäätö Pilates-ominaisuus *) Valkoinen ristikko ja pyörät

Vakio 65mm, musta
(lisävaruste: valkoinen)

65mm lukittavat, mustat tai valkoiset 50mm istuttaessa lukittuvat
pyörät, mustat

50mm ESD, mustat
(sähköä johtavat)

*) Aktivoi istujaa ja vähentää selän väsymistä, jolloin erillistä kulmansäätöä ei tarvita. Pilatesominaisuudella varustettu työtuoli mukailee istujan liikkeitä lisäten kurotuspituutta
ja vähentäen rintarangan kuormitusta.


