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Industristole

All-Round Montørstole

2010 All-Round
En smart og robust taburet med bekvemt sæde i PU-skum. 
Velegnet til dig, der ellers måtte sidde på hug eller stå foroverbøjet.
Fodkryds i nylon med dobbelt forkant, fem rum til skruer, bolte m.m.
Fem stk 75 mm. specialhjul med PU-baner og lille off-set, der 
modvirker tiltning når hjulene drejer ind under fodkrydset.
Vælg mellem 4 højder. 31-39 cm.  35-47 cm. (Standard ) 47-65 cm.
eller 54-79 cm. Ryglæn kan monteres som ekstraudstyr.
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3420  All-Round Comfort
Sæde i PU-skum, trinløs indstilling af sædevinkel.
Vælg mellem 4 højder. 34-41 cm. 39-50 cm. (Standard )
50-67 cm. eller 58-82 cm. 

8100  All-Round V-Matic 
Sædet følger dine bevægelser
Behagelig polstret sæde med 40 mm. kold skum.
og slidstærkt uldstof eller kunstlæder.

2023 All-Round polster
3421 V-Matic
Sædet følger dine bevægelser
og giver en aktiv og behagelig siddeholding.
Vælg mellem 4 højder. 36-43 cm. 39-52 cm.
(standard ) 51-69 cm. eller 59-84 cm.
         

All-Round Montørstole
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Ronda Taburet

2900 Ronda V-Matic
Sædet følger dine bevægelser i alle retninger, på en 
behagelig måde og stimulerer hermed ryg og lænd.
Godt polstret sæde, 40 mm. koldskum med slidstærkt 
stof eller kunstlæder. Vælg mellem fire højder. 35-43 cm.
41-54 cm. 52-71 cm. eller 61-86 cm.

2022 Ronda
Fiks taburet med mange anvendelses muligheder, især hvor pladsen er trang.
Godt polstret sæde, 40mm. koldskum med slidstærkt stof eller kunstlæder.
Vælg mellem fire højder. 33-41 cm. 37-50 cm. 49-67 cm. eller 56-82 cm.

3002 Ronda PU-skum
Praktisk stol med sæde i PU-skum. Velegnet til værkstedsarbejde, 
skoler, børnehaver m.m.
Vælg mellem fire højder. 34-42 cm. 39-51 cm. 49-68 cm. eller 57-83 cm.

2311
Plast ryglæn 
er ekstra udstyr 
til alle modeller

2311
Plast ryglæn 
er ekstra udstyr 
til alle modeller.
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9001 Ronda Bøg
Robust sæde i lakeret 
bøgekrydsfiner. 

2026 Fodring er 
ekstra udstyr til 
alle modeller.

2026 Fodring er 
ekstra udstyr til 
alle modeller.

2311
Plast ryglæn 
er ekstra udstyr 
til alle modeller
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3100 Tarok V-Matic
Kraftig polstret sadel med sildstærkt stof eller kunstlæder, 
sædet følger let dine bevægelser, og giver en aktiv og 
behagelig siddeholding. Vælg mellem fire højder. 39-46 cm. 
42-55 cm. 55-73 cm. eller 62-87 cm.

Sadelstole

2026 Fodring
ekstra udstyr.
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3303 Tarok Comfort.
Med polstret sæde og ryglæn.
Allmatic sædemekanisme der 
let kan indstilles, mens du 
sidder. Trinløs indstilling af
sædets hælding. Trinløs 
indstilling af ryglæn fremad og
bagud. Aluminiums fodkryds
med 50 mm. hjul
Vælg mellem fire højder.
37- 43 cm. 41-52 cm. 52-68 cm.
eller 59- 83 cm.

Sadelstole

9003 Tarok trinløs
indstilling af sædets vinkel 
indstilles nemt, mens du 
sidder ned. Ergonomisk 
sæde polstret med slidstærkt
stof eller kunstlæder. 
Aluminiums fodkryds med 50 
mm. hjul eller glidesko.
Vælg mellem fire højder. 
37-43 cm. 41-52 cm. 52-68 
cm. eller 59-83 cm.

2026 Fodring
ekstra udstyr.

2016 V-Matic
Sædet følger dine 
bevægelser.
Sæde i PU-Skum.

2015 Tarok comfort
Sæde og ryglæn i
PU-skum
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9003 trinløs
indstilling af sædes 
hældning.
Sæde i PU-skum.
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2024 - 2025 Office 
Polstrede kontorstole med mange 
indstillings muligheder.                 
Allmatic sædemekanisme, der let kan 
indstilles mens du sidder.
Trinløs indstilling af sædets hældning.
Trinløs indstilling af ryglæn fremad/
bagud
samt i højden. 65 mm. hjul eller glidesko.
Vælg mellem 3 højder.                           
44-57 cm. 55-73 cm. eller 62-88 cm.

2024 office high back

2025 Low back

2701 Armlæn justerbar i 
højden samt frem og tilbage.

2024/H high back. 
Flame blend slidstærkt stof.

2024/L high back.
Ambla kunstlæder

2024/H high back.
Ambla kunstlæder

Office industri

2021 Fodring
Dia. 45 cm. 2029 Fodring

Dia. 50 cm.
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2013 Dynamic
Kvalitetsstol med praktisk sæde og ryg i PU-skum, 
Allmatic sædemekanisme, der let kan indstilles, mens du 
sidder. Trinløs indstilling af sædets hældning. Trinløs 
indstilling af ryglæn fremad/bagud samt i højden. 
Aluminiums fodkryds og aluminiums fod-ring. Stolen kan
leveres med faste sko eller 65 mm. hjul
Vælg mellem 3 højder. 42-55 cm. 53-71 cm. eller 60-86 
cm.

2021 Fodring
Dia. 45 cm.

Universalstole
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3400 Future
Kvalitetsstol med praktisk sæde 
og ryg i PU-skum, Allmatic 
sædemekanisme, der der let 
kan indstilles mens du sidder.
Trinløs indstilling af sædets 
hældning.Trinløs indstilling af 
ryglæn fremad/bagud samt i 
højden. Solidt aluminiums 
fodkryds med 65 mm. hjul eller 
glidesko. 
Vælg mellem tre højder. 42-55 
cm. 53-71 cm. Eller 60-86 cm.

Universalstole

2021 Fodring
Dia. 45 cm.
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3500 Comfort
Kvalitetsstol med et anderledes 
design og god sidde comfort.
Ergonomisk udformet ryglæn 
dergiver god støtte og plads til 
dine albuer. Allmatic 
sædemekanisme, der let kan 
indstilles mens du sidder. 
Trinløs indstilling af sædets 
hældning. Trinløs indstilling af 
ryglæn bagud/fremad samt i 
højden. Aluminiums fodkryds 
med 65 mm. hjul eller glidesko.
Vælg mellem 3 højder. 42-55 
cm. 53-71 cm. eller 60-86 cm..

Jockey Sadelstol

Sadelstol Jockey, det lille 
sadelsæde med god sidde 
comfort, der er let at 
komme af og på. Polstret 
med stof eller kunstlæder 
af høj kvalitet. Vælg 
mellem 6 farver. Blå rød 
grøn grå sort hvid. Trinløs 
sædevinkel . Aluminiums 
fodkryds Dia. 500 mm. Hjul
med bløde baner, velegnet 
til hårde gulve. Vælg 
mellem fire højder. 34-41 
cm. 39-50cm. (Standard 
højde 50-67 cm.) 58-82 
cm. 

3505. Med ryglæn 
og fodring.

3506. Med ryglæn.

3503 3504 3501 3500



2017 Assist
Ergonomisk ståstøttestol. God aflastning af ryg og ben
til dig der mest arbejder stående. Trinløs indstilling af
sædevinklen. Praktisk Sæde i PU-skum, Aluminiums fodkryds 
med 50 mm. hjul eller glidesko. Vælg mellem fire højder.  
(Standard højde. 58-82 cm.) Eller 50-67 cm. 39-50 cm.

2018 Assist V-Matic
Unik sædemekanisme der følger dine  bevægelser i alle 
retninger og giver en aktiv og behagelig siddeholding. 
Praktisk Sæde i PU-skum, aluminiums fodkryds med 50 mm. 
hjul eller glidesko. vælg mellem 3 højder.
( Standard højde 59-84 cm. ) eller 51-69 cm.  39-52 cm.

2019 Sturdy
Robust ståstøttestol med god 
siddecomfort. Sædet i PU-skum er 
drejebart og følger dine 
bevægelser, så du undgår unødig 
slid på ryg og ben. Indstillelig 
sædevinkel.
Sturdy har skridsikre sko. Leveres 
som standard med sortlakeret stel. 
Kan også leveres med rustfrit stel. 
Sædehøjde: 62-85 cm.

Ståstøttestole
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9007 Ståstøttestol Relax
Elipse formet sæde polstret med 40 mm. koldskum. Slidstærkt 
stof/kunstlæder, trindløs indstilling af sædeviklen, ryglæn med god 
lændestøtte. Leveres som standard med 50 mm. Belastnings 
bremsende hjul eller glidesko. ( Standard højde 56-82 cm. ) eller
 49-67 cm. 37-50 cm.

9005 Ståstøttestol Move - V-Matic
Unik sædemekanisme der følger dine bevægelser i alle retninger og 
giver en aktiv og behagelig siddeholding. Elipse formet sæde polstret 
med 40 mm. koldskum og slidstærkt uldstof eller kunstlæder, ryglæn 
med god lændestøtte. Leveres som standard med 50 mm. 
belastningsbremsende  hjul eller glidesko ( Standard højde 61-86 cm. ) 
eller 52-71 cm. 41-54 cm.

2026 Fodring
ekstra udstyr.

2026 Fodring
ekstra udstyr.



8008 Biller Børen
Praktisk haveredskab med plads til det hele. Smart kurv til grensaks, 
arbejdshandsker, planteske m.m. 45 l. plastbeholder til alt haveaffald.
Stabilt stel i rustfrit stål, monteret med 200 mm. hjul med bløde
gummibaner der kører let på ujævnt terræn.

Rustfri havevogn

8201 Flora Accurato galvaniseret  rengøringsvogn
med redskabsholder, opbevaringskasse, og 250 mm.
luftgummihjul, inclu. aftagelig poseholder. H: 107 cm.
B: 71 cm. L: 104 cm. Vægt: 14 kg

Havevogne
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0045 86409000 0045 40887455

Lille Thorupvej 11-13 
Sdr. Vinge
8860 Ulstrup
Mail: info@worksitt.dk

3000 Ladvogn
Lille og praktisk vogn med skridsikker plade. 125 mm. 
kvalitetshjul med kuglelejer og PU-baner. To drejelige hjul med 
totalbremse og to faste med bremse. 
Ladmål: L 800, B 530, H 940 mm. Lastkapacitet: 200 kg
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8012 Flex-liften
Med flex-liften bliver hækklipningen til en 
fornøjelse. Reducerer vægten med hele
80% Passer til alle hækklippere på markedet
også velegnet til andet elværktøj.

8010 Easy-Work
Arbejdsbord med mange muligheder. 
Bordet er stabilt og har fem svingbare 
hjul, hvoraf to kan bremses. 
Højdeindstilling fra 620 - 875 mm. ved 
hjælp af gaspatron der ikke er drejbar, 
hvilket giver bedre stabilitet. Bordplade 
af en 500 - 350 mm. pulverlakeret 
metalplade med stødkant. hældning fra 
0 - 30 grader. Løftekapacitet: Ca. 25 kg
Max belastning 100 kg.


