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Sinun hyvinvointiasi  
ajatellen



Tästä ergonomiatuotekuvastosta löydät ajankohtaisimmat päätetyöskentelyn 
ergonomiset apuvälineet ja kalusteet.

Laaja tuotevalikoima koostuu kotimaisista innovatiivisista tuotteista täydennetty-
nä muiden valmistajien korkeat laatuvaatimukset täyttävillä tuotteilla.

Toimiva ja kiinteä yhteistyö mm. työterveysalan ammattilaisten kanssa on autta-
nut kehittämään uusia tuotteita estämään päätetyöskentelyn aiheuttamia rasi-

tusvammoja.

Tavoitteenamme on tarjota hyviä ja luotettavia ratkaisuja ennaltaehkäistä kehon 
rasitustiloja päätetyöskentelyn aiheuttamiin oireisiin. Tuotteemme ovat työterve-
ysalan ammattilaisten suosittelemia ja edustavat turvallista ja ergonomista työ-

ympäristöä 2020 luvulla.
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Hiirikäsi ja oireiden ennaltaehkäiseminen

Hiirikäsi ei ole pelkästään ohjelmistokehittäjien, it-tukihenkilöiden 
ja muiden ATK:n parissa työskentelevien riesa. Hiirikäsi ei kuvaa 
pelkästään yhtä tiettyä kivuliasta kohtaa kädessä, vaan siihen liittyy 
erilaisia kipuja niin sormissa, ranteissa, kyynärpäissä, kuin hermoissa. 
Kipu, arkuus ja voimattomuuden tunne kättä puristaessa ovat yleisiä 
hiirikäden oireita. Työterveyslaitoksen selvitysten mukaan hiirikäsi 
saattaa syntyä, jos käyttää hiirtä yli 10 tuntia viikossa.

Vinkit oireiden ennaltaehkäisyyn:

•  Pyri rentoon työtapaan. Vältä pitkiä, staattisesti
 kuormittavia työvaiheita.
•  Hyvän työasennon edellytyksiä ovat sopiva tuoli
 ja työpöytä sekä hyvä valaistus.
•  Normaalin hiiren sijaan kannattaa käyttää  
 ergonomisesti suunniteltuja hiiriohjaimia tai  
 pystyhiiriä. Etenkin hiiriohjainta käyttäessäsi tulet  
 käyttäneeksi useammin molempia käsiäsi kuin  
 normaalia hiirtä käyttäessäsi, jolloin vältät toisen
 käden ylirasittamista.
•  Jaksota tietokoneella työskentelysi oikein.  
 Koeta pitää vähintään tunnin välein taukoja,  
 jolloin venyttelet ja rentoudut. Vaihda työasentoa  
 riittävän usein, noin puolen tunnin välein.

Tuotteet jotka auttavat ennaltaehkäisemään   
hiirikäden syntymistä:

•  6D Mini, Delux ja Penguin pystyhiiret
• TC -kyynärvarsituet

Hiirikäsi  
johtuu useimmiten  

huonosta  
ergonomisesta  
työasennosta.

normaali

kiertynyt
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Selkäkivut, niiden ennaltaehkäisy ja hoito

Selkäkipujen syyt voivat olla moninaiset. Fyysisesti  
kuormittava työ, hankalat asennot ja raskaat nostot
sekä jatkuva istuminen ovat riskitekijöitä selkävaivoille.  
80% aikuisista potee jossain elämänsä vaiheessa
alaselkäkipuja, toiset useitakin kertoja.

Suurin osa sairaspoissaoloista johtuu selkä ja
hiirikäsiongelmista, joten inveistoimalla
ergonomiaan säästät huomattavasti
sairauskuluissa.

Vinkkeja selkäkipujen ennaltaehkäisyyn sekä hoitoon:
 
•  Sähkösäätöinen pöytä joka mahdollistaa seisoma-  
 sekä istumatyön.
•  Venyttele selkääsi säännöllisesti työpäivän aikana
•  Pyri tekemään vähintään 2–3 tuntia päätetyötä
 seisten
•  Liike on paras lääke, joten muista myös kuntoliikunta

Tuotteet jotka auttavat  
ennaltaehkäisemään selkävaivoja:
 
•  Sähkösäätöiset työpöydät
• Stoo® aktiivi-istuimet
•  FREE-työtuolit
•  TOP, Salli ja Bestool satulatuolit
•  StandUp-työpistematot
•  Back Upp 360° -aktiivilauta
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Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan liikkumaton elämäntapa on maassamme yksi 
suurimmista terveysuhista. Sen lisäksi, että staattinen istuminen tappaa, se heiken-
tää myös merkittävästi työelämän tuottavuutta sekä kilpailukykyä. Tutkimusten mu-
kaan pelkkä vapaa-ajan liikunta ei riitä kumoamaan työpäivän aikaisen staattisen 
istumisen haittoja, minkä vuoksi vartalo pitäisi pitää aktiivisena myös työpäivien aikana. 
Stoo® tuotteet ovat suunniteltu tukemaan aktiivista työskentelyä, paikasta riippumatta. 



7

Stoo® Triangle on aktiivituoli ainutlaatuisella monikäyt-
töisellä istuimella. Istuimessa on viistottu satulamainen 
toinen puoli ja tasainen pyöreäreunainen toinen puoli. 
Korkeussäädettävä pöytä on Stoo® Trianglen paras kaveri. 
Tuoli sopii loistavasti toimistoihin, koteihin tai esimerkiksi 
erikoisverhoilulla hygieniatiloihin!

Korkeuden säätöväli: 57-86cm
Takuu kolme vuotta

190010 musta/musta
190020 valkoinen/musta

Stoo® Mini on aktiivituoli pyöreällä istuimella. Kätevä kan-
tokahva tuolin liikuttamista varten. Stoo® Mini on suunni-
teltu käytettäväksi matalan pöydän kanssa, aula- ja odo-
tustiloissa, kouluissa, päiväkodeissa tai kotona.

Korkeus 47cm
Takuu kolme vuotta

190081 vaaleanharmaa
190082 violetti
190083 tummanharmaa

Stoo® Mini

Stoo® MiniPlus

Stoo® MiniPlus on aktiivituoli pyöreällä istuimella. Käte-
vä kantokahva tuolin liikuttamista varten. Stoo® MiniPlus 
on sunniteltu käytettäväksi korkeamman pöydän kanssa 
pikaneuvottelutuolina tai toimistossa ja kotona puolikor-
keana työtuolina. MiniPlus sopii myös esimerkiksi palve-
lutiskin taakse.

Korkeus 68cm
Takuu kolme vuotta

190090 vaaleanharmaa
190091 tummanharmaa

Stoo® Flex on aktiivituoli, joka on verhoiltu pohjaa lukuun 
ottamatta kokonaan joustavalla kankaalla. Korkeussäätö 
on tehty mahdollisimman helpoksi ja tuolia voi säätää mil-
tä tahansa puolelta istuinosan alta löytyvästä korkeussää-
tölaipasta.

Korkeuden säätöväli: 47-66cm
Takuu kolme vuotta

190010 musta
190020 violetti

Stoo® Flex

Stoo® Triangle 
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Puoliksi kuntoilupyörä, puoliksi työtuoli. Stoo® Biken avulla maksimoit aktiivi-
suuden työpöydän ääressä, samalla työskennellen. Kompaktin kokoinen pyörä 
vie vain vähän tilaa, mutta tarjoaa terveydellisiä hyötyjä.

Stoo® Bike PLUS on kuntoilupyörä, työtuoli ja säädettävä työpöytä samassa pa-
ketissa! Innovatiivinen ja patentoitu, kevyttä kuntoilua tarjoava laite on ideaali 
toimistolla tai kotona. Stoo® Bike PLUSsalla työskentelet polkien, istuen tai seis-
ten, helposti ja nopeasti työskentelyasentoasi vaihdellen.

Valkoinen
8 eri vastusta
Erittäin hiljainen
Digitaalinäyttö harjoituksia varten
Kevyesti rullaavat pyörät, jotka lukittuvat painosta
Istuimen korkeus: 752-942 mm
PLUS mallin säädettävän työtason koko: 580 x 510 mm
Maksimikuormitus 136 kg

190209 Stoo® Bike
190210 Stoo® BikePLUS

Stoo® aktiivipallo mahdollistaa ergonomisen istuma-asennon ja vahvistaa sekä 
kehittää kehon asentoa ja hyvää ryhtiä. Käyttämällä Stoo® aktiivipalloa vahvistat 
keskivartalon-, selän- ja jalkojen lihaksia. Aktiivipallo ehkäisee selän staattista 
jännitystä sekä selkäkipuja. Epästabiili alusta pitää käyttäjän helpommin hyväs-
sä istuma-asennossa.  Istumisen lisäksi palloa voi käyttää myös lihaskuntohar-
joittelun ja venyttelyn apuvälineenä sekä tasapainoharjoittelussa.

Stoo® aktiivipallon päällyste on tyylikästä ja miellyttävän tuntuista huopakan-
gasta. Kangas on irrotettavissa ja sen voi konepestä. Alaosan luistamaton pin-
tamateriaali pitää pallon paikallaan ja kantokahva helpottaa pallon siirtämistä. 
Päällisen voi pestä pesukoneessa viileässä vedessä.

Painoraja 180 kg
Päällinen huopaa
Liukumaton pohja (non-slip)
Kantokahva
Tuotteeseen kuuluu jalkapumppu

190400 ø65 cm vaaleanharmaa
190401 ø65 cm tummanharmaa 
190410 ø75 cm vaaleanharmaa
190411 ø75 cm tummanharmaa

Stoo®
 Bike & BikePLUS

Stoo®
 Active ball



9

Stoo®
 Ripple

Stoo® Ripple
Aktiivituoli kouluihin, koteihin ja toimistoihin

Stoo® Ripple lisää aktivisuutta silloin kuin istumme. Täydellinen heille, 
jotka ovat aina liikkeessä. Tämä ergonominen ja käytännöllinen tuoli 
toimii hyvin kotona, työpöydän ääressä ja kouluissa ryhmätilanteissa tai 
opettajan istuimena opastusta tarvitsevan oppilaan vieressä. Pyörimä-
tön kaasujousi ja kupera, liukumaton pohja.

Tasaisesti kaartuva, kupera pohja tekee istumisesta aktiivista pitäen 
käyttäjän jatkuvasti liikkeessä. Vartalon suuret lihakset ja keskivartalon 
syvät lihakset aktivoituvat ja kiihdyttävät aineenvaihduntaa. Ripplen is-
tuimen keskiosa on pehmustettu ja reunat loivasti pyöristetty parhaan 
mukavuuden saavuttamiseksi. Kaasujousi on luonnollisesti pyörimätön 
eli tuoli ei pyörähdä pois alta, vaikka istuisit vaihtelevammissakin asen-
noissa tai nojaisit isommassa kulmassa. Tämä tekee tuolista turvallisen 
käyttää erittäin monipuolisissa ympäristöissä.

Värit: musta, valkoinen, vihreä, punainen, keltainen
Tuoli on helppo pitää puhtaana, pinnat ovat sileitä ja helppo pyyhkiä
Korkeudensäätö 43-63 cm

190060 musta
190061 valkoinen
190062 punainen
190063 keltainen
190064 vihreä
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Näyttöjen koko max. 28”
Kuormitus 1–7 kg / varsi
Korkeuden säätöväli 50 cm
VESA 75mm ja 100mm kiinnitys
Väri hopean harmaa
Takuu 2 vuotta

Dual tuotenumero: 230020

Stoo® Single ja Dual näytönvarsien avulla asetat näy-
tön vaivattomasti juuri oikealle korkeudelle sekä liikut-
telet näyttöä helposti ja kevyesti. Näytön korkeudella 
on suuri vaikutus ergonomiseen kokonaisuuteen ja 
varsinkin niskan asentoon ja hyvinvointiin. Kaasujou-
sellinen kaksinivelinen varsi. Vakiona erilaisia kiinni-
tysvaihtoehtoja.

Kuormitus 1–7 kg 
Korkeuden säätöväli 50 cm
VESA 75mm ja 100mm kiinnitys
Väri hopean harmaa
Takuu 2 vuotta

Single tuotenumero: 230010

Paranna läppärityöskentelyn ergonomiaa nostamalla näyttöä ja 
käyttämällä erillistä hiirtä sekä mininäppäimistöä.

Kannettavalla tietokoneella työskentely vetää käyttäjää yleensä 
huonoihin asentoihin, varsinkin niskan osalta. Näyttö on pieni ja 
alhaalla ja näppäimistö on kiinni siinä. Käyttäjät usein kyyristyvät 
näyttöä kohden, jolloin asento heikkenee.

Ratkaisu tähän on uusi Stoo® Mobile etätyöpaketimme. Paketti 
sisältää Spider laptop-telineen, 6Dmini pystyhiiren ja Stoo® Mini-
näppäimistön.

300010 Stoo® Mobile

Helppoa ergonomiaa

Niskan hyvinvointiin



11

Akustiikkasermit

Stoo® Acoustics akustoivat sermit vähentävät avotoimiston äänien kaikua ja tuovat näkösuojaa.

Stoo® 530 pöytäsermi

Pöytään kiinnitettävä akustiikkasermi. Sermi 
on 595mm korkea, josta 530mm on pöydän 
kannen yläpuolella. Pehmeä akustiikkavaahto 
vähentää tehokkaasti kaikua ja mahdollistaa 
nuppineulojen käytön sermin molemmilla puo-
lilla. Tyylikäs ja yksinkertainen design. Varasto-
väri vaaleanharmaa, muiden värien toimitusai-
ka 4 – 8 viikkoa tilauksesta.

• Pituudet: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
• Kiinnikkeet sisältyvät tuotteeseen

Stoo® FREE lattiasermi

Lattialla vapaasti seisova akustiikkasermi. Pehmeä 
akustiikkavaahto vähentää tehokkaasti kaikua ja 
mahdollistaa nuppineulojen käytön sermin molem-
milla puolilla. Tyylikäs ja yksinkertainen design. Va-
rastoväri vaaleanharmaa, muiden värien toimitusai-
ka 4 – 8 viikkoa tilauksesta.

HUOM! Lattiasermien jalat myydään aina erikseen.

• Leveys/korkeus: 800/1600, 1000/1600 mm

Kysy myös muita kokoja ja värejä!

Stoo® Bag -laukun avulla voit organisoida, säilyttää ja siirtää helposti toimistotarvikkeesi, kannettavan tietokoneesi, sekä 
henkilökohtaiset tavarasi. Laukku on valmistettu kierrätetystä autoteollisuudessa käytetystä ylijäämähuovasta. Stoo® Bag 
mahdollistaa vaivattoman liikkumisen itsellesi ja henkilökohtaisille tavaroillesi toimistossa tai sen ulkopuolella. Laukku sopii 
erinomaisesti myös opettajille, kun he kantavat papereita, kansioita ja kannettavaa tietokonetta luokkahuoneesta toiseen.

Sisäpuolella: yksi kiinteä väliseinä
Sisäpuolella: kynäpidike + 3 tarviketaskua
Sisäpuolella: 2 säilytystaskua A4 papereille
Sisäpuolella: 2 irto pohjavahvike huopaa
Ulkosivulla: käyntikorttitasku
Säädettävä ja irroitettava olkahihna
Ulkomitat: L35xS17xK32cm
Kantokorkeus 53cm

Tuotenumero 900080

Stoo®
 Bag
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FREE A340 työtuoli

FREE A360 työtuoli

FREE 707 työtuoli

Korkealuokkaiset materiaalivalinnat takaavat FREE 
A340-työtuoleille pitkän käyttöiän ja istujalle ergonomisen 
työskentelyasennon. Selkänojan ja istuimen musta  
Oasis 9000-kangas takaavat istujalle mukavan ja pehmeän 
tavan istua. A340-tuoli on tyylikäs ja ajaton perustyötuoli, 
joka sopii jokaiseen toimistoon. Tuolilla on kolmen vuoden 
takuu.

101419 musta

FREE A360-työtuolin ylhäältä kapea selkänoja antaa  
tuen juuri sinne missä sitä tarvitaan jättäen tilaa lapaluiden 
ja käsien liikkeille. Näin olkapäät eivät painu eteen  
selkänojaan nojattaessa vaan tuki tulee paremmin rangal-
le. Tuolin monipuoliset säätömahdollisuudet auttava 
löytämään jokaiselle käyttäjälle hyvän istumaergonomian. 
Korkealuokkaiset materiaalivalinnat takaavat tuolille pitkän 
käyttöiän. Istuimessa tyylikäs musta Oasis 9000-kangas. 
Tuolilla on kolmen vuoden takuu.

103241 musta

FREE 707-työtuoli on tyylikäs ja ajaton tuoli, joka sopii  
jokaiseen toimistoon. Tuolin monipuoliset säätömahdolli-
suudet takaavat jokaiselle käyttäjälle sopivan istumamuka- 
vuuden. Tuolin niskatuki tuo istumiseen ylimääräistä  
luksusta. Korkealuokkaiset materiaalivalinnat takaavat  
tuolille pitkän käyttöiän ja istujalle ergonomisen työskentely- 
asennon. Istuimessa tyylikäs musta Oasis 9000-kangas,
kromiristikko. Tuolilla on viiden vuoden takuu.

101160 musta

FREE A56 XL työtuoli

FREE A56 XL-työtuoli on raskaan sarjan malli. Tuoli on erit-
täin kestävä ja mitoiltaan iso, joten se sopii isompikokoisille 
käyttäjille. Tuolin monipuoliset säätömahdollisuudet takaa-
vat  käyttäjälle parhaan mahdollisen istuma-mukavuuden. 
Korkealuokkaiset materiaali-valinnat takaavat tuolille 
pitkän käyttöiän ja istujalle ergonomisen työskentelyasen-
non. A56 XL -tuolin maksimikuormitus on 160 kg ja sillä on 
viiden vuoden takuu.

103240 musta

Työtuolit
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TOP satulatuoli

Yksiosainen satulatuoli
Istuin mustaa nahkaa
Kallistuksen säätö
Korkeuden säätöväli: 57–76cm

Tuotenumerot:  102600 ilman selkänojaa
  102605 selkänojallinen versio

Bestool on istuinkooltaan säädettävä ja käyttäjän liikkeitä 
myötäilevä, pienikokoinen sekä huippuergonominen työ-
tuoli. Istuin muodostuu kahdesta osasta, joiden rakenne on 
muotoiltu mukailemaan istujan lantion muotoja niin, että is-
tumapaine kohdistuu optimaalisesti ollen mahdollisimman 
pitkälti pois pehmytkudokselta.

Pienikokoinen satulatuoli
Säädettävä kaksiosainen satulaistuin
Säädettävä keinumekanismi
Korkeuden säätöväli: 630–890 mm
Istuin aitoa nahkaa
Suomessa suunniteltu ja kehitelty
Verhoillaan ja pakataan Suomessa
5 vuoden takuu
kirkas runko/musta istuin 
 
Tuotetunnus: BESTOOL

  5

Ergonomiatuotteen alihankkija UAB vastuullises-
ti suunnittelee ja valmistaa toimistokalusteita, 
tarjoten mahdollisuuden valita standardeja tuot-
teita sekä mittatilaustuotteita, jotka vastaavat 
asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yli 20 vuoden 
kokemus toimistokalusteiden valmistamisesta 
ja yhteistyö eurooppalaisten suunnittelijoiden 
kanssa ovat tekijöitä, jotka takaavat kalusteiden 
laadun ja eksklusiivisuuden. Voimme tarjota laa-
jan valikoiman pöytiä, tuoleja, säilyttimiä, oleske-
lu- ja taukotilojen kalusteita sekä useita erilaisia 
akustoivia ratkaisuja sermeistä kalusteisiin.

Kalusteet

BESTOOL satulatuoli
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Liikkumaton työasento voi aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksia sekä staattista lihasrasitusta, joka haittaa veren-
kiertoa ja aiheuttaa lihasten väsymistä. Työskentelyasennon 
aktiivinen vaihtelu sekä seisomatyö ehkäisee näiltä  
vaivoilta. Sähkösäätöinen pöytä on avain mahdollisimman  
monipuoliseen työskentelyyn. Sen helpon ja nopean  
säädön avulla voit kätevästi vaihdella työskentelyasentoa.

•  Noustessasi ylös tapahtuu liikettä ja kehosi herää  
 lepotilasta
•  Energiankulutus kolminkertaistuu
•  Elimistö alkaa jälleen tuottaa aineita, jotka puhdistavat  
 verenkiertoa rasvasta ja verensokerista
 

Sähköpöydät

Easy sähköpöydän rungoissa on aina: 

•  Laaja korkeuden säätöväli:          
 620–1270 mm (ilman pöytälevyä) eli ne sopivat sekä matalan  
 istuma-asennon että korkean seisoma-asennon saavuttamiseen  
 lähes kaiken pituisille käyttäjille.
•  Muistipaikallinen ohjain
•  Joka pilarissa oma moottorinsa
•  Nostovoima 60 kg / pilari
•  Törmäyssuoja

  

Pöytälevyjen varastomallit:

Aktivoidu työskennellessäsi
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Easy DUO kulma

Easy TRIO

Sopii 1200–2000 mm suorille pöytälevyille
Kysy myös XL versioita isompiin pöytälevyihin
Jalkavasteiden vakiopituus 665 mm

Tuotetunnus: 
EASY DUO harmaa
EASY DUOWH valkoinen
EASY DUOBLK musta   

Suositeltu kulmapöytälevyn koko: 
1100–1200 x 1400–2000 mm
Sopii oikea- ja vasenkätisiin pöytälevyihin
Jalkavasteiden vakiopituudet 665 & 830 mm

Tuotetunnus: 
EASY DUOK harmaa
EASY DUOKWH valkoinen
EASY DUOKBLK musta  

Kulmapöytälevyn koko max. 2000x2000 mm
Kysy myös XL versioita isompiin pöytälevyihin
Jalkavasteiden vakiopituus 665 mm

Tuotetunnus: 
EASY TRIO harmaa
EASY TRIOWH valkoinen
EASY TRIOBLK musta  

Easy DUO

Stoo® Desk Single

Yksijalkainen sähköpöydän runko. Yksijalkaisella sähköpöydällä voit tehdä töitä istuen, seisten 
tai jotain siltä väliltä! Sopii esimerkiksi mobiilityöpisteeksi toimistoon tai kouluun sekä pienen 
kokonsa ansiosta myös hyvin kotitoimistoon. Vakiona säätötassut ja nuolinäppäinohjain. Lisä-
varusteena saatavilla pyörät ja muistipaikallinen ohjain. Kannen koko maks. 800x600 mm.

Tuotenumerot: 
210020 valkoinen
210030 musta
210040 harmaa
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Seisomatyö

Liikkumaton työasento voi aiheuttaa tuki- ja liikuntaelin- 
sairauksia sekä staattista lihasrasitusta, joka haittaa veren- 
kiertoa ja aiheuttaa lihasten väsymistä. Seisomatyö ehkäi- 
see näiltä vaivoilta ja työpistemattoa tai tasapainolautaa 
käyttämällä hyvinvointi paranee entisestään. Matot ovat 
suunniteltu erityisesti keventämään selän ja jalkojen kuor-
mitusta sekä ehkäisemään mm. selkäongelmia. 
Maton tuomat hyödyt:

• Matto vaimentaa
• Ehkäisee nivelten kulumamuutoksia
• Parantaa alaraajojen verenkiertoa
• Vähentää jalkojen ja selän kuormitusta
• Ehkäisee kramppeja
• Ehkäisee suonikohjujen muodostumista

Aktiivilaudan tuomat hyödyt:
• Tasapainoillessa Back App 360 -aktiivilaudalla liikut   
 kaikkiin suuntiin.
• Pehmustettu rengas tekee liikkeestä ja tasapaino- 
 harjoituksesta miellyttävää.
• Vahvistaa nilkkojen, jalkojen, polvien ja lonkkien niveliä  
 sekä lihaksia
• Parantaa ryhtiä
• Vilkastuttaa verenkiertoa

Seisomalla aktiivisemmaksi
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Aktivoi seisomatyösi
Liikkeen suuruus säädettävissä
Väri vaaleanharmaa
5 vuoden takuu

Tuotenumero 360

StandUp! Cork

ErgoMate

PU-matto, ei sisällä PVC:tä
Erittäin pehmeä
Väri tummanharmaa
Helppo pitää puhtaana
Koko: 75x5 x2 cm
Sisältää aina ripustuskoukun
5 vuoden takuu

Tuotenumero 100200

Back App 360 aktiivilauta

PVC vapaa vegaani premium seisontamatto varustettuna 
erittäin korkealla laadulla, mukavuudella ja muotoilulla. 
Maton pinta on aitoa korkkia, mikä antaa matolle luon-
nollisen tunteen ja hienon patinan sekä tekee matosta 
erittäin pehmeän.
Koko: 77x53x1,6 cm
5 vuoden takuu

Tuotenumero 381996

StandUp!

Tyylikäs kangas- tai kumipinta
Joustava, kuormitusta jakava
5 eri väriä
Koko: 77x53x1,6 cm
5 vuoden takuu

381990 harmaa  381991 musta
381992 sininen  381993 punainen
381995 musta nitriilikumi (Air)
382015 ripustuskoukku
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Comfort Flow

Nitriilikumipinta, antibakteeriseksi käsitelty
Kuormitusta keventävä, liukumaton
Paksuus 12 mm
Öljynkestävyys: erittäin pitkä altistus
Sopii ravintolakeittiöihin ja baareihin, ympäristöihin,
joissa on tiukat hygieniavaatimukset
Huuhdellaan tai konepestään, kestää desinfioinnin
antiseptisillä kemikaaleilla
     
381105 56x85 cm
381106 83x140 cm (tilaustuote)
389500 83x277 cm (tilaustuote)

Valikoimastamme löydät matot julkisiin tiloihin ja toimistoihin, sekä 
kevyeen että raskaaseen teollisuuteen.

StandUp Easy on ergonominen työpistematto, joka on 
pieni ja kätevä kooltaan, ja toimii tämän takia erityisen 
hyvin korkeussäädettävän työpöydän kanssa. Matto on 
pehmeä ja mukava, minkä ansiosta jaksat seistä pidem-
pään. Mattoa voidaan käyttää myös ilman kenkiä. Maton 
muotoilun ansiosta sitä on helppo käsitellä, nauhanreiän 
ansiosta voit ripustaa maton tarvittaessa. StandUp Easy 
on helppo pitää puhtaana.

Koko: 60x52x1,8 cm
5 vuoden takuu

Tuotenumero 381997 musta

StandUp Easy
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Standard lattiasuoja

Kierrätetystä läpinäkyvästä vinyylistä valmistettu matto. 
Reunat pyöristetty, paksuus 2,5 mm. Tuolin pyörät  
liikkuvat vaivatta reunan ylitse ja takaisin. Yläpuoli 
lievästi martioitu liukkauden estämiseksi. Alapuoli on 
käsitelty liukumista estäväksi. Kahden vuoden valmistus- 
ja kulumistakuu.

517120 100x120 cm  
517216 120x150 cm

Ecoline lattiasuoja

Kirkas, polykarbonaatista valmistettu matto. Reunat  
pyöristetty ja suojan paksuus 1,5 mm. Tuolin pyörät  
liikkuvat vaivatta reunan ylitse ja takaisin. Kahden  
vuoden valmistus- ja kulumistakuu. Tilaustuote, toimi-
tusaika noin 2–3 viikkoa tilauksesta. 

671120 91x122 cm 
671000 120x150 cm

Yoga IJS lattiasuoja

Sähköisesti korkeussäädettävä pöytä mahdollistaa työsken-
telyn istuen tai seisten. Vaihteleva työskentelyasento  
vähentää lihassärkyä ja rasitusta. Työskenneltäessä istuen 
on erityisen tärkeää, että tuolin pyörät voivat pyöriä esteet-
tömästi ja että lattia tai matto suojataan turhalta kulumi-
selta. Työskenneltäessä seisten on huolehdittava siitä, että 
alusta on riittävän pehmeä helpottamaan polviin, niveliin 
ja lihaksiin kohdistuvaa rasitusta. Tällöin selässä ja jalois-
sa tuntuva väsymys vähenee. Maton pehmustetun osan 
paksuus  
11,5 mm. Yoga IJS (istu ja seiso) alustassa nämä kaksi  
ominaisuutta yhdistyvät.  

Tuotenumero 521000 120x150 cm
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6D mini pystyhiiri on yksi markkinoiden pienimmistä pys-
tyhiiristä, joka sopii siis erityisesti pienikätisille käyttäjille. 
Hiiri tarjoaa neutraalin ja rennon asennon kädelle sekä 
ranteelle. Ranteen ollessa luonnollisessa asennossaan, 
veri kiertää kunnolla eivätkä liikkeet rasita kättä samalla 
tavalla kuin perinteinen tietokonehiiri. Tällöin ”hiirikäsi” 
-vaivojen riski pienenee tai niihin voi olla apua hiirestä.  
6D mini on saatavilla sekä langattomana että langallisena.
 
120030 langallinen
120031 langaton
120032 langaton vasenkätinen

Delux XL on ergonominen 5-näppäiminen pystyhiiri.  
Muotoilunsa ansiosta käsi asettuu luonnolliseen “terveh-
dys”-asentoon, joka vähentää ranteen rasitusta. Hiiressä on 
irroitettava tukiosa takana ja vieritysrullassa klikkaustoiminto.

120020 langallinen
120021 langaton 

Penguin pystyhiiri tarjoaa käyttäjälleen ergonomisen 
tavan työskennellä ja taistella hiirikäsivaivoja vastaan. 
Se tarjoaa helpon, mutta vallankumouksellisen ratkaisun 
moniin yleisiin hiirikäsivaivoista johtuviin terveysongelmiin 
sallimalla molempien käsien työskentelyn samalla hiirellä. 
Pohjan alusta vähentää pitoa helpottaen työntekoa me-
nettämättä kuitenkaan tarkkuutta.

Tuotenumero 9820101

Hiirityöskentely

HE-pystyhiiri tarjoaa neutraalin, rennon asennon kädelle 
ja ranteelle. Ranteen ollessa luonnollisessa asennossaan, 
veri kiertää kunnolla eivätkä liikkeet rasita kättä samalla 
tavalla kuin perinteinen tietokonehiiri. Tällöin ”hiirikäsi” 
-vaivojen riski pienenee tai niihin voi olla apua hiirestä. 
Hiiri sopii mukavasti käteen ja tukee hyvin rannetta ja  
sormia. He-hiiri on voittanut Benelux Office Product 
Award 2013 –palkinnon innovatiivisesta desingnista.
 
Tuotenumero HE62

6D mini pystyhiiri

Delux XL pystyhiiri

Penguin pystyhiiri

HE pystyhiiri
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Kaksiosainen kyynärvarsituki
Keinonahka päällinen, memory foam sisus
Erittäin monikäyttöinen
Tukia voi pyörittää 360 astetta ja  
liikuttaa edestakaisin
Tuet eivät ole kiinni toisissaan

Tuotenumero 114018 musta

Keinonahkapintainen yksiosainen kyynärvarsituki
Tuotenumero 600209 musta

Kangaspintainen yksiosainen kyynärvarsituki
Tuotenumero 600207 musta

Softgel geelirannetuki 50 cm
Tuotenumero 506003 musta

Softgel Combi geelirannetuki 71 cm
Tuotenumero 510022 musta

TC1310 rannetuki aluslevyllä 48 cm 
Tuotenumero 111410 musta
TC1329 rannetuki muovialuslevyllä 70 cm
Tuotenumero 111429 musta

Nukkapintaisella kankaalla päällystetty leveä tyyny.  
Kankaalle on tehty Sofcare likaa hylkivä suojakäsittely  
Alustan martioitu pinta takaa optimaalisen tarkkuuden  
vaativaankin piirtämistyöhön. 

Tuotenumero 100305 musta

TC 906 liikuteltava kyynärvarsituki

TC 934 epäsymmetrinen 
kyynärvarsituki

Softgel rannetuet

Rannetuet ja hiirialustat aluslevyllä

TC 933 epäsymmetrinen 
kyynärvarsituki

Kyynärvarsi- ja rannetuet
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Alfa valaisin

•  LED-lampun valodiodit ovat laadukkaita, niiden käyttöikä on aina 40–50 000 tuntia ja valo on välkkymätöntä.
•  LED-valaisin on erittäin varmatoiminen sekä kestävä, ja sen energiankulutus on todella alhainen.
•  Valaistusvoimakkuus on aina vähintään 900 luksia 40 cm:n etäisyydellä  
 (useimmissa tapauksissa enemmän), mikä on valaistusalan vaatimus riittävälle työvalaistukselle.
•  Valonlähde sisältyy aina ja wattimäärä ilmoitetaan pakkauksessa.
•  Värilämpötiloja (lämpimän valkoinen tai päivänvalo) erilaisia.
•  Valaisimillamme on turvallisuus- ja ympäristöhyväksynnät.
•  Värintoisto (Ra) on hyvä.
•  Tarjolla on eri kokoja ja eripituisia varsia, joten löydät helposti itsellesi sopivan lampun.

Linjakas, tehokas ja käytännöllinen, vähän virtaa kuluttaja LED-valaisin.  
Alfa valaisin on nykyaikainen ja ulottuva. Vankka paino- jalka pitää valaisimen  
jykevästi paikallaan. Painojalan USB- portista lataat kätevästi mobiililaitettasi.  
Alfa täyttää tarkkaan työpistevalaistukseen vaadittavat 1000 luxia (max. 1380 
lux).

Pitkä elinikä, noin 50 000 tuntia
Valaisimessa virtapainike 3-portaisella kirkkaudensäädöllä
Häikäisemätön ja värinätön valo
RA80
Väri: Harjattu teräs

Tuotenumero 3001

Stoo® LED valaisin on tyylikäs ja erittäin monipuolinen led-työpistevalaisin. 
Valaisimessa on ulottuva ja moneen suuntaan säädettävä varsi. Voit säätää värin 
lämpötilaa sekä kirkkautta. Stoo® LED valaisimessa on myös USB-portti ja ajas-
tintoiminto.

Kirkkaus: 2600 lux(max)
Värilämpötila: 3000-6000K
Materiaalit: Alumiini, ABS
Mitat: 210 x 140 x 480 mm
Värit: Hopea/valkoinen tai harmaa/musta

350351 hopea/valkoinen
350352 harmaa/musta

Stoo® LED valaisin

LED-valaisimet

Alfa valaisin

Stoo® LED valaisin



SJI (seiso ja istu) jalkatuki on suunniteltu erityisesti käytettä-
väksi seisomatyöpisteissä, kuten sähkösäätöisten työpöytien 
yhteydessä. Seisomatyön aikana voit nostaa jalkoja aika ajoin 
jalkatuen tangon päälle, jolloin aktivoit seisomistasi ja vältyt 
staattiselta työskentelyasennolta. 

Mitat: 360 x 190 x 180 mm  
   
Tuotenumero 505430

 
Seitsemän eri korkeutta
Erittäin pieneen kasaan taittuva
Mukana kätevä kantopussi

260010 musta
260011 valkoinen

Korkeussäädettävä ja helposti mukana liikuteltava ergonominen  
laptop- ja tablettiteline. Nosta kannettavan tietokoneesi tai tablettisi 
ruutu tarpeeksi ylös, jotta niskasi asento pysyy mahdollisimman  
hyvänä työskennellessäsi.

Stoo® mininäppäimistöllä tuot hiiren lähemmäksi käyttäjää, jolloin
voit parantaa hiirityöskentelyn ergonomiaa. Mininäppäimistö on 
myös erittäin kätevä kuljettaa mukana, jolloin voit parantaa työer-
gonomiaa missä vain käyttämällä laptop-telinettä, erillistä hiirtä ja 
mininäppäimistöä.

Bluetooth
Windows, OS, iOS
Skandinaavinen layout
Ohut ja kevyt

Tuotenumero 250010 

Stoo® Mininäppäimistö

SJI jalkatuki

Spider laptop- ja tablettiteline
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TC128 lukuteline on vapaasti pöydällä seisova lukuteline, 
jonka kaltevuus on säädettävissä portaattomasti. Teline 
voidaan sijoittaa pöydälle joko näppäimistön ja kuvaruu-
dun väliin tai kuvaruudun sivulle. Magneettiviivain kuuluu 
vakiovarustukseen.
• Mitat: 427x245 mm

Tuotenumero:  
120103 harmaa

Remmiversioinen keskusyksikköteline pysty- ja vaakamallisille laitteille. Kiinnikkeet kiinteätä 
asennusta varten. Keskusyksikön maksimiympärysmitta 1,7 m.
• Väri: harmaa
• 1 vuoden takuu

Tuotenumero: 522175

TC137 lukuteline sopii mm. kohteisiin, joissa kuvaruutu 
on pöytä- tai näppäintasoa alempana. Teline on varustettu 
magneettiviivaimella. Monipuoliset säädöt.
• Aineisto-osan mitat: 375x265 mm
• Jalusta osan mitat: 380x206 mm

Tuotenumero:  
120135 harmaa

Pystymallisille keskusyksiköille tarkoitettu säädettävä teline. 
Kiinnitetään pöydän alapintaan.
• Väri: harmaa
• Säätövara:
   Korkeus: 345–660 mm,
   Leveys: 80–250 mm.
• 1 vuoden takuu

Tuotenumero: 500990

Remmiversioinen keskusyksikköteline pysty- ja vaakamallisille laitteille. Liukukiskot  
mahdollistavat keskusyksikön vetämisen esiin pöydän alta. Käännettävissä 360 astetta.  
Kiinnityslevyn mitat: 460x135 mm. Ripustushelat kuuluvat toimitukseen.
Soveltuu keskusyksiköille joiden ympärysmitta on maksimissaan 170 cm.
• Väri: harmaa
• 1 vuoden takuu

Tuotenumero: 522177

TC 128 lukuteline

TC 213 keskusyksikköteline

TC 137 lukuteline

Bundy I keskusyksikköteline

Bundy III keskusyksikköteline
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Helppo ja nopea johtojen kiinnitys ja irrotus: ei lenk-
kien avaamista ja sulkemista – johdot painetaan 
lenkkien väliin, ei niiden sisään. 7 välikköä johdoille 
lenkkien ja päätykielekkeiden väleissä. Kierrätettävä 
materiaali – kehys ja lenkit samaa muovia ylimääräi-
sen lajittelun välttämiseksi. 5kpl/pss. 

Tuotenumero: 15016-06

Pehmeä kuminen lattialista, joka on helppo katkaista halu-
tun pituiseksi. Jokainen toimitus sisältää kaksi päätykappa-
letta yhtä listaa kohden. Listat voidaan yhdistää jatkokap-
paleen avulla pidemmäksi kokonaisuudeksi.

795300 tummanharmaa 9 cm/3 m  
795301 vaaleanharmaa 9 cm/3 m  
795303 tummanharmaa 15 cm/3 m  
795304 vaaleanharmaa 15 cm/3 m   

Siisti suoja johdoille ja kaapeleille. Johdot viedään suojan 
sisälle mukana tulevalla kuvassa näkyvällä työkalulla.  
Halkaisija 25mm.
     

    790480 musta/2 m
    790483 musta/20 m
               790481 harmaa/2 m 
    790782 harmaa/20 m
    KS-25V-2 valkoinen/2 m
    KS-25 valkoinen/20 m

Johtokouru johtojen  
keräämiseen pois lattialta.  
Sisältää 4 kpl kiinnitysruuvia.
Ei sisällä jatkojohtoa.  
Mitat: 790x185x105 mm
 
Tuotenumero: 185101

Suomessa valmistettu monipuolinen pöydän alle 
asennettava säädettävä johtokouru. Kolmesta 
osasta koostuva kokonaisuus säätyy välillä 920-
1600mm. Kourun osat voidaan haluttaessa myös 
käyttää kolmena erillisinä kouruna.

Tuotenumero: 510055 harmaa

Flex johtokouru Cable Grip johtopidike

Maxi johtokori Easycover johtosuoja

Lattialista, kumi
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- Sinun hyvinvointiasi ajatellen -

Alocon-Yhtymä Oy
Amerinie 1, 04320 TUUSULA

Puh +358 440171501


