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Tuoleja

Työhön
Vuosien aikana on Scan-Cast Oy
valmistanut ja kehittänyt tuoleja työhön
ja työpaikkaympäristöön. Monipuolinen
valikoima istumisen eri alueille, löytyy
saman katon alta. Sen takaavat jatkuva
tuotekehitys ja oma valutuotanto.

Tuoleja

Toimistoon

Tuoleja

Työpaikalle

Voit olla varma, että laajasta
mallistostamme löydät haluamasi
vaihtoehdon toimistoon, teollisuuteen,
oppilaitoksiin, tai vaikka kotiisi. Tuolin
voit muokata joko omien mieltymyksiesi,
tai työpisteesi vaatimuksien mukaiseksi
monipuolisten lisävarusteiden avulla.
Tuolin saat erilaisilla pintamateriaaleilla
kuten kangas, keinonahka, aito nahka,
integraalimuovi tai puu. Monipuoliset
korkeussäädöt, mekanismit, jalkatuet,
käsinojat ja pyörät luovat vapauden
omaan valintaan. Eikä tämä ole edes
vaikeata!

Tuoleja

Erikoisolosuhteisiin

Tuoleja

EPA-alueille

3000
3000-sarjan tuoleissa on
mallistomme monipuolisimmat
säädöt. Niskatuella tai ilman.

Melody
Suosittu toimiston
perustuoli monipuolisilla
säädöillä. Istuimen
syvyyssäädöllä tai ilman.

Athena
Athena tarjoaa sinulle
nykyaikaista muotoilua ja
istumisen vapautta.

Tuoleja

Toimistoon

Scan-Cast tarjoaa toimistoosi tyylikkyyttä,
laatua ja ergonomiaa. Valinnan jätämme
sinulle.

Reija
Reija-tuolin puolikorkea,
nivelöity selkänoja tukee
selkääsi oikein.
Tuoliin voit valita erilaisia
mekanismivaihtoehtoja.

Stepsit
Toimistosi aktiivituoli eri
korkuisille työasemille.
Tuolissa kätevä istuinkulman
säätö.

KT-Super
KT-201
Perinteinen tukituoli toimistokäyttöön.
Tuoliin voit valita erilaisia
mekanismivaihtoehtoja.

Reija
Reija-tuolin puolikorkea, nivelöity
selkänoja tukee selkääsi oikein.
Tuoliin voit valita erilaisia mekanismija korkeussäätövaihtoehtoja sekä
käsinojia.

Tuoleja

Työpaikalle

Työpaikkojen vaativat olosuhteet
asettavat korkeat vaatimukset tuolien
mukavuudelle ja kestävyydelle.
Ergonomisesti oikein suunniteltu tuoli
auttaa työssä jaksamisessa.
Työpaikkatuoleihin voit valita haluamasi
säädöt ja lisävarusteet.

KT-Cash
Cash-sarjassa selkänojan uusi
muotoilu, yhdistettynä
toimivaan perustuoliin tarjoaa
ihanteelliset työolosuhteet
paikkaan kuin paikkaan.

Työjakkara KN
TT-100

Korkeussäädettävä työjakkara johon
voit valita haluamasi korkeussäädön
ja jalkarenkaan. Kylmävaahtopehmustettu istuin verhoiltuna
kankaalla tai nahalla.

Pyökkivanerinen istuin ja
selkänoja perusmekanismilla
tekevät tuolista edullisen ja
toimivan ratkaisun
työpisteeseesi.

Niko
Edullinen ja toimiva
perustuoli kouluihin ja
oppilaitoksiin. Verhoiltuna
tai pyökkivanerilla.

CAT Cleany
Uutta muotoilua, väriä ja
ajatusta edustava Cleanysarja vaativaan käyttöön.
Voit valita korkean tai
matalan selkänojan.

CAT
Perustuoli
Tunnettu ja toimiva tuoli
kaikkeen käyttöön.
Tuoliin voit valita erilaisia
mekanismi- ja korkeussäätövaihtoehtoja.

CAT Jakkara
Korkeussäädettävä työjakkara
johon voit valita haluamasi
korkeussäädön ja jalkarenkaan.
Integraalimuovinen istuin kestää
kovaa käyttöä.

Tuoleja

Erikoisolosuhteisiin
Haetko tuolia puhdastiloihin, laboratorioon,
elintarviketeollisuuteen tai muihin vaativiin
olosuhteisiin? Suljettusoluinen, korkealaatuinen
integraalimuovi on toimiva ratkaisu. Integraalimuovi
on helppohoitoinen ja kestävä. Se on muotoonvalettu,
eikä ime itseensä epäpuhtauksia.

CAT
Standard
Sopivan kokoinen tuoli
kaikkiin työpisteisiin.

Stepsit Int
Inas
Erilainen mutta mukava
työjakkara. Tuoliin voit valita
haluamasi korkeussäädön ja
jalkarenkaan.

Aktiivituoli eri korkuisille
työasemille. Tuolissa kätevä
istuinkulman säätö.

Stepsit ESD
Aktiivituoli eri korkuisille
työasemille. Tuolissa kätevä
istuinkulman kallistussäätö.
Monipuoliset verhoiluvaihtoehdot,
myös integraalimuovi.

Tuoleja

EPA-alueille

Smart ESD
Monipuolisilla säädöillä
varustettu toimiva työtuoli.
Istuimen syvyyssäädöllä tai
ilman.

Onko staattinen sähkö ongelma?
Scan-Castilla on laaja kokemus
ESD-tuolien valmistuksesta ja tuotekehityksestä. ESD-malleistamme
löydät varmasti toimivan ja laadukkaan
vaihtoehdon. Useimmista Scan-Cast
tuoleista voidaan rakentaa toimiva
ratkaisu EPA-alueelle.

CAT ESD
Tunnettu ja toimiva integraalimuovinen tuoli. Tuoliin voit valita
erilaisia mekanismi- ja
korkeussäätövaihtoehtoja.

Reija ESD
Reija-tuolin puolikorkea, nivelöity
selkänoja tukee selkääsi oikein.
Tuoliin voit valita erilaisia mekanismija korkeussäätövaihtoehtoja.

Stepsit Pro
Aktiivituoli eri korkuisille
työasemille. Tuolissa tukeva,
säädettävä selkänoja, sekä kätevä
istuinkulman kallistussäätö.
Monipuoliset verhoiluvaihtoehdot.

Inas
Erilainen mutta mukava
työjakkara laippajalalla.
Tuoliin voit valita
haluamasi korkeussäädön
ja jalkarenkaan.

Tukistep
Tukistep on suunniteltu
keventämään seisomatyötä
tekevän jalkojen rasitusta.
Korkeussäätö ja kallistuva
tukiosa.

Tuoleja

Erikoistehtäviin
Istutko, seisotko vai nojaatko? Erilaiset
työtehtävät saattavat vaatia hyvinkin
yksilöllisen työtuolin. Valikoimastamme löydät
tuolin lähes jokaiseen tarpeeseen.

Stepsit
Aktiivituoli eri korkuisille
työasemille. Tuolissa kätevä
istuinkulman kallistussäätö.
Monipuoliset verhoiluvaihtoehdot,
myös integraalimuovi.

Steplift
Säädettävä Steplift-pöydänjalka on
helppokäyttöinen ja tukeva.
Suositeltava kansikoko 600  900 mm.
Säätövara 700  1100 mm.

Hocker
Matala jakkara työkalukotelolla ja lukittavilla pyörillä.
Pientavarakotelot
lisävarusteena.

015

Käsinojat

069

Valittavanasi on useita käsinojia,
käyttötarkoituksen ja tarvittavien
ominaisuuksien mukaan.
Autamme valinnassa.

Kangasvärit
Kestävä peruskangas Kendal ja
johtava kangas Hitech.
Valittavanasi useita varastovärejä, johtavat kankaat
merkitty. Tuolisi saat verhoiltuna
myös haluamallasi kankaalla tai
keinonahalla.
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1. LOCK 75

2. SOFT 75

3. SOFT 65

4. HARD 65

5. 620 G

6. 621 G

7. 470 T

8. 607 A

9. ZINK 50

10. 655 S

800
PIETRO-käsituki
Sopii käsinoja LOV:iin

007
COFE-käsinoja
3000-sarjan tuoleihin

014

031

KT-käsinoja
Saatavana myös ESD

036
002

260 mm, 540 - 790 mm

012

200 mm, 430 - 630 mm

140 mm, 350 - 480 mm

076

Korkeussäädöt

Pyörät

Valitse korkeussäätö työtason
korkeuden mukaan, vakiona
140 mm peruskorkeus.

Uudet korkeat, 65 tai 75 mm
pyörät tai perinteiset 50 mm, eri
ominaisuuksin, valintasi mukaan.

019

BOCK-käsinoja
Korkeussäädettävä

Nahkavärit

2052

Varastovärit. Materiaalina
perusnahka.

7441
LOV-käsinoja ESD
Korkeussäädettävä

JR 430

02
8820
JR 480 ITA

Jalkatuet

LOV-käsinoja
Korkeussäädettävä

Korkeussäädettävät jalkarenkaat,
eri kokoja tai kiinteä jalkatuki.
JT

FROLI-käsinoja

Jalkasäätö

Scan-Cast Oy
Pihtisulunkatu 3
33330 TAMPERE

Puhelin +358 (0)3 345 9700
Fax
+358 (0)3 345 9717
E-mail scancast@scan-cast.fi

