
TELESKOPICKÉ
STOLIČKY

Jediným autorizovaným dovozcem a 
distributorem teleskopických stoliček 
Walkstool na území ČR je společnost 
TOP CENTRUM. 

Stoličky můžete zakoupit na internetu 
na adrese: 

www.telesteps.cz 

www.telesteps.cz www.topcentrum.cz 

TELESKOPICKÉ STOLIČKY WALKSTOOL

Unikátní trojnožní teleskopické stoličky švédské firmy Walkstool jsou 
vyhledávané pro celou řadu jedinečných vlastností. Jsou lehké, díky 
teleskopickým nohám velice skladné a přesto vyjímečně stabilní a 
odolné vůči vnějším vlivům i zatížení. Pohodlně se vejdou do tašky, 
batohu nebo za opasek kalhot a k použití jsou připraveny do deseti 
sekund, což z nich dělá univerzálního pomocníka pro pohodlné 
sezení venku i vevnitř. Při sportu, odpočinku i při práci. Navíc i 
bez vysunutých teleskopických nohou můžete na teleskopických 
stoličkách Walkstool pohodlně sedět, což ocení každý, kdo musí 
normálně pracovat ve dřepu.  

Teleskopické stoličky Walkstool jsou vyráběny ve dvou řadách. Řada 
Comfort nabízí tři velikosti s úměrně rostoucí velikostí sedadla. Nohy 
jsou navíc opatřeny většími stopami proti ponořování v měkkém 
terénu.  

Řada Basic nabízí dvě velikosti s jednotnou velikostí sedadla z 
odolného polyesterového materiálu. Nohy stoliček této řady, většími 
stopami proti ponořování v měkkém terénu opatřeny nejsou.

Váš dodavatel: 



COMFORT 45 L

plná výška 45 cm

složená délka 35 cm

velikost sedátka 35 cm

hmotnost  725 g

maximální zatížení 200 kg
  

COMFORT 65 XXL

plná výška 65 cm

složená délka 45 cm

velikost sedátka 40 cm

hmotnost  800 g

maximální zatížení 250 kg

BASIC 50 CM

plná výška 50 cm

složená délka 36 cm

velikost sedátka 32,5 cm

hmotnost  650 g

maximální zatížení 150 kg
 

COMFORT 55 XL

plná výška 55 cm

složená délka 45 cm

velikost sedátka 37,5 cm

hmotnost  800 g

maximální zatížení 225 kg
 

COMFORT 75 XXL

plná výška 75 cm

složená délka 51 cm

velikost sedátka 40 cm

hmotnost  930 g

maximální zatížení 250 kg

 

BASIC 60 CM

plná výška 60 cm

složená délka 41 cm

velikost sedátka 32,5 cm

hmotnost  725 g

maximální zatížení 175 kg
  

POHODLNÉ A ERGONOMICKÉ 

Stoličky Walkstool jsou vyvinuty s maximálním 
důrazem na funkčnost a pohodlí. Podporují 
zdravé držení těla a zmírňuje zátěž zad a klou-
bů při práci. 

VYSOCE STABILNÍ S VELKOU 
NOSNOSTÍ 

Díky důmyslnému třínohému systému jsou 
stoličky Walkstool stabilní na jakémkoli terénu a 
v jakékoli poloze. Venku i uvnitř. Výdrží zátež až 
250 kg.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ  

Pevné teleskopické nohy umožňují nastavit výš-
ku stoliček Walkstool tak, jak to právě v daný 
okamžik potřebujete, aby Vás maximálně pod-
pořila při Vaší práci. 

STEADY - PEVNÉ A BEZPEČNÉ  

Stoličky Walkstool díky svému originálnímu po-
pruhu umožňují ještě více zpevnit konstrukci, 
zvýšit stabilitu a tím Vaši bezpečnost při práci 
i odpočinku. Lze dokoupit jako příslušenství.


