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WALKSTOOL 

 

 

Упознајте столицу која "шета" 

Интернет страница: www.walkstool.com  

Телескопска, лагана столица која Вас прати без обзира где пошли. Можете да је сместите у ранац, можете је 

ставити на каиш или је можете носити у торбици коју добијете уз њу (торбица иде уз ,,Comfort" моделе). 

Извуците њене алуминијумске телескопске ноге (можете и на њу да седнете без да извучете ноге, тако да имате 

две висине за седење), отворите је и уживајте.  

 

 

Стабилна је и удобна за седети у разним ситуацијама и при разним активностима, захваљујући ергономски 

дизајнираном седишту – од забава код куће, уживања у природи, током дуге шетње, па све до употребе у 

пословне сврхе (нр. за механичаре, електричаре, фотографе током утакмица итд.). За ловце је нарочито погодна за 

лов са чеке, ловачки доручак у природи, а за риболовце током дугог пецања.Ова столица Вам такође помаже да 

сачувате Ваше здравље (колена, леђа и зглобове). Приликом чишћења прљавштине са столице, њене ноге можете 

веома једноставно уз притисак на дугме скроз извући, ради детаљнијег чишћења и затим их поново једноставно 

можете вратите. 

Уколико Вам је доста да седите на хладном камену, на мокрим стаблима и трави, дуго да стојите и уколико 

желите да сачувате Ваше здравље, онда је ово право решење за Вас. 

                           

Склопљена столица, прва висина за седење, друга висина за седење (скроз расклопљена) 

http://www.walkstool.com/
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Ово је столица коју свако може да користи, па чак и крупније особе. 

Шведски национални институт за тестирање и истраживање (,,Swedish National Testing and Research Institute") је 

дошао до резултата да столице могу да издрже терет од 225 до 425 килограма у зависности од модела. 

За резултате датог теста потписане од стране стручних лица, посетите следећи линк: 

http://www.walkstool.com/uk/product/spindex.html 

 

Самим тим, особе од 150-250 килограма, могу да седе на столици без икаквих проблема. 

Први модел  је представљен тржишту 1997. године од стране шведске компаније,, Scandinavian Touch AB", а ове 

столица се данас продаје у око 45 држава широм света. 

Тежина столице се креће од 650 до 930 грама у зависности од модела, а данас се производи 6 различитих модела.  

Четири различита ,,Comfort" модела се производе у фабрици у Шведској и они су краљеви међу троножним 

столицама у свету. Два ,,Basic"" модела се производе у Кини, а дизајнирају у Шведској и оне су другорангиране у 

свету. 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.walkstool.com%2Fuk%2Fproduct%2Fspindex.html&h=NAQH8ptVz&s=1
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WALKSTOOL COMFORT 

Ови модели су дизајнирани и састављени у Шведској. Имају алуминијумске ноге, а седиште је од мрежастог 

материјала који омогућује да седите удобно и током дужег времена. Широка гумена основа на ногама у знатној 

мери смањује могућност да исте дубоко потону у земљу, уколико је поставите и седнете на влажну траву, песак и 

сличне површине. За разлику од већине других сличниј столица, она има 40-80% веће седиште за већу удобност. 

Што је виша столица, то је и седиште веће. Тежина ових модела се креће од 725-930 грама. Препоручено за особе 

до 250 килограма. Уз столицу иде и торбица у којој може да се носи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова серија има 4 различита модела: Comfort 45, Comfort 55, Comfort 65, Comfort 75 

 Висина (потпуно 

расклопљена у 

цм) 

Величина 

седишта у цм. 

(мрежасти 

материјал) 

Тежина 

столице у 

грамима 

Максимална 

носивост у 

килограмима 

Материјал 

ножица 

Земља 

производње 

Comfort 

45 

45 35 725 200 Алуминијум са 

гуменим дном 

Шведска 

Comfort 

55 

55 37,5 800 225 Алуминијум са 

гуменим дном 

Шведска 

Comfort 

65 

65 40 850 250 Алуминијум са 

гуменим дном 

Шведска 

Comfort 

75 

 

75 40 930 250 Алуминијум са 

гуменим дном 

Шведска 
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WALKSTOOL BASIC 

Ови модели су дизајнирани у Шведској, а састављени у Кини. Имају алуминијумске ноге са пластичном основом 

и полиестерским седиштем. За разлику од већине других сличних столица, имају 20% веће седиште за већу 

удобност. Тежина столице се креће од 650 до 725 грама. Препоручено за особе до 175 килограма. 

 

Ова серија има два различита модела: Basic 50 и Basic 60 

 Висина 

(потпуно 

расклопљена у 

цм) 

Величина 

седишта у цм. 

(материјал: 

полиестер) 

Тежина 

столице у 

грамима 

Максимална 

носивост у 

килограмима 

Материјал ножица Земља 

производње 

Basic 

50 

50 32,5 650 150 Алуминијумске са 

пластичним дном 

Кина 

Basic 

60 

60 32,5 725 175 Алуминијумске са 

пластичним дном 

Кина 

 

 

 

 

Све ,,Walkstool" столице можете  

лако ставити и на каиш. 
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Која је разлика између Walkstool-a и других сличних столица? 

,,Walkstool"  је једина столица на свету са телескопским ногама (заштичена патентима и другим правима), што не 

само да омогућује лако и компактно ношење, већ и две висине седења (док су ноге склопљене - када је не 

извућете, а друга када извућете ноге). Направљена је од алумунијума како би била врло лагана, а с друге стране и 

довољно јака. Тестови у лаборатији су показали да је модел ,,Comfort 65" (65 цм. висока), најснажнији од свих 

модела и успела је да поднесе терет од 425 килограма, пре него што су ноге почеле да се раздвајају. Ова 

компанија се не такмичи са другим компанијама које производе сличне јефтине столице, којих можете купити 

више за цену једне ,,Walkstool" столицe, већ да би продавали најбољу, троножну, јединствену  телескопску 

столицу на свету, у којој ћете моћи годинама да уживате.  

 

                                                  WALKSTOOL STEADY 

 

 ,,Walkstool Steady” је додатак за серију,, Comfort” . Може да се користи са свим ,,Comfort” моделима.  

Овај додатак је направљен имајући на уму три типа корисника: 

 

- Особе које користе ,,Walkstool” напољу са ризиком да дно гумених ножива упадне у земљу - нарочито ловци и 

риболовци 

- Професионални корисници који раде на клизавим површинама са потребом да им столица буде додатно снажна 

и поуздана 

- Теже особе које трагају за компактном столицом која ће издржати њихову тежину дуги низ година. 

 

 

 

 

 

 

 

           


