
Behaglig sittkomfort och mycket enkel inställningsmekanism gör DNA 
kontorsstol till en klar vinnare på kontoret. Utrustad med synkronmekanism från 
den italienska leverantören Donati och underrede från den välrenommerade 
tyska leverantören Bock. Klädsel i tyget Medley från den danska producenten 
Gabriel. 10 års garanti.

Denna stol levereras monterad, med gråsvart klädsel, silverfärgat underrede 
samt nackstöd och armstöd.

MER INFORMATION

Tyget Medley (Gabriel) erbjuds i fem kulörer och är mycket slitstarkt.

KONTORSSTOL DNA GRÅSVART 60999 SILVER UNDERREDE NACKSTÖD ARMSTÖD

exkl. moms

7 490 SEK

Artikelnummer: K116946

Färg: Gråsvart 
Underrede: Silver 
Nackstöd: Ja
Armstöd: Ja
Monterad: Ja

BESKRIVNING

Vikt: 510 g/lm
Ljusäkthet: ISO 105-B02: 5-7 (skala 1–8, där 8 är max)
Slitstyrka: 75.000 Martindale
Brandklass: EN 1021-1 och 2 (cigaretter och tändstickor)

Säte BxD (mm): 490 x 435
Sitthöjd (mm): 465–585
Färg: Gråsvart
Färg underrede: Silver (alugrå) RAL9006
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ERGOHUMAN PLUS ELITE KONTORSSTOL

Artikelnummer: E01392

exkl. moms

7 095 SEK

BESKRIVNING
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• Miljövänlig »grön« produkt som är 97% återvinningsbar.
• Automatic Flexible Lumbar Support – automatiskt aktivt stöd för ländryggen som anpassar sig efter

kroppsvikten. Den enda stol i sitt slag som ger aktivt •stöd åt ländryggen även vid upprest och t.o.m.
framåtlutat arbete. Stödet fungerar även som en påminnare om korrekt hållning.

• Absolut ländryggskontakt upprätthålls med Ergohumans Automatic Lumbar Support även då man gungar
20° bakåt med synkron-mekanismen. Förhållandet i gungan mellan rygg och sits är 2,7/1. Utebliven
kontakt med ryggstödet i ländryggen är annars alla synkronstolars svaghet. Synkrongungan har fördelen
att den öppnar höftvinkeln.

• Ett enda reglage med multifunktion för enkel justering av stolens höjd, sitsens läge framåt/bakåt och
ryggstödets lutning. ”Neutralt” läge låser inställningarna.

• 3D-armstöd som kan justeras i höjdled, framåt/bakåt och vinklas utåt/inåt – allt för att ge armarna bästa
stöd efter behov.

• Ryggstöd, som kan justeras i höjdled efter kroppstorlek, med ”extra” stöd för ländryggskotor 3–5 för
optimal ergonomisk arbetsställning.

• Nackstödet är mjukt och ger svikt (flexibelt). Kan höjdjusteras och vinklas.
• Hjulen har mjuk gummibana och passar för alla slags golv.
• Exklusiv design med polerad aluminium i ryggbeslag, armstödshållare, liftomat och fotkryss.

Är det viktigt med ett bra svankstöd? Ergohuman Plus Elite är en modern, ergonomisk och stilfull kontorsstol av hög kvalitet och med ett 
av marknadens bästa svankstöd – ”active lumbar support”.

En mycket prisvärd kontorsstol som uppfyller de flesta krav man kan ställa på en riktigt bra arbetsstol. Ergohuman säljs mycket i USA och 
jämförs ofta med stolar som kostar 2–3 gånger mer.

Ergohuman Plus Elite kontorsstol levereras i svart tyg med stoppad sits – komplett med sköna armstöd och nackstöd.

MER INFORMATION

26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.

http://www.ergoff.se/
http://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/kontorsstolar/ergohuman-plus-elite-kontorsstol.html
https://www.ergoff.se/pdf/product/addtocart/sku/E01392/


ERGOHUMAN MESH KONTORSSTOL

BESKRIVNING

 Artikelnummer: E01394

exkl. moms

6 895 SEK

Är det viktigt med ett bra svankstöd? Ergohuman Mesh är en modern, ergonomisk och stilfull kontorsstol av hög kvalitet och med ett av 
marknadens bästa svankstöd.

Denna Ergohuman är klädd i slitstark svart Mesh, som innebär god ventilation för både sits och rygg – speciellt uppskattat varma 
sommardagar. Ergohuman Mesh kontorsstol levereras komplett med justerbart nackstöd och sköna armstöd.

MER INFORMATION

URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/kontorsstolar/ergohuman-mesh-kontorsstol.html

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala
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• Miljövänlig »grön« produkt som är 97% återvinningsbar.
• Automatic Flexible Lumbar Support – automatiskt aktivt stöd för ländryggen som anpassar sig efter

kroppsvikten. Den enda stol i sitt slag som ger aktivt •stöd åt ländryggen även vid upprest och t.o.m.
framåtlutat arbete. Stödet fungerar även som en påminnare om korrekt hållning.

• Absolut ländryggskontakt upprätthålls med Ergohumans Automatic Lumbar Support även då man gungar
20° bakåt med synkron-mekanismen. Förhållandet i gungan mellan rygg och sits är 2,7/1. Utebliven
kontakt med ryggstödet i ländryggen är annars alla synkronstolars svaghet. Synkrongungan har fördelen
att den öppnar höftvinkeln.

• Ett enda reglage med multifunktion för enkel justering av stolens höjd, sitsens läge framåt/bakåt och
ryggstödets lutning. ”Neutralt” läge låser inställningarna.

• 3D-armstöd som kan justeras i höjdled, framåt/bakåt och vinklas utåt/inåt – allt för att ge armarna bästa
stöd efter behov.

• Ryggstöd, som kan justeras i höjdled efter kroppstorlek, med ”extra” stöd för ländryggskotor 3–5 för
optimal ergonomisk arbetsställning.

• Nackstödet är mjukt och ger svikt (flexibelt). Kan höjdjusteras och vinklas.
• Hjulen har mjuk gummibana och passar för alla slags golv.
• Exklusiv design med polerad aluminium i ryggbeslag, armstödshållare, liftomat och fotkryss.

26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.

http://www.ergoff.se/
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SWOPPER 3DEE H42–56 SVART

BESKRIVNING

MER INFORMATION

Det ergonomiskt utformade och patenterade lamellbaserade ryggstödet ger stöd utan att begränsa rörelsefriheten. Individuell anpassning av det
bågformade ryggstödet möjliggörs genom justering av ländryggsstödet och mottryck.

Konvext format säte stoppat med värmereglerande material som ”andas” (multi-zone foam) i kombination med specialkonstruerad sittplatta
enligt Aeris flexzone®technology säkerställer maximal komfort utan risk för besvärande tryckpunkter.

Gaspelaren med fjäder stimulerar blodcirkulationen och avlastar mellankotskivorna. Syresättningen av kroppens alla delar blir effektivare och
koncentrationsförmågan ökar. Sätet kan anpassas för individuell höjd, vikt och rörelse i sida.

exkl. moms

8 550 SEK

Artikelnummer: E00432

Sitthöjd: Mellan (42–56)

Teknologiskt nytänkande, kompromisslös ergonomi och tidlös design. Kärnan i denna innovativa snurr- och kontorsstol är den patenterade
3D-teknologin som möjliggör naturlig rörelse i tre dimensionsplan. 3Dee är en ”aktiv” kontorsstol som följer din kropp i stället för tvärtom.

Detta aktiva sittande resulterar i en bättre naturlig hållning, förbättrad blodcirkulation, ökad koncentrationsförmåga och allmänhälsa.

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala

 URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/kontorsstolar/swopper-3dee-h42-56-svart.html
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26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.
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SWOPPER 3DEE H45–59 SVART

BESKRIVNING

MER INFORMATION

Det ergonomiskt utformade och patenterade lamellbaserade ryggstödet ger stöd utan att begränsa rörelsefriheten. Individuell anpassning av det
bågformade ryggstödet möjliggörs genom justering av ländryggsstödet och mottryck.

Konvext format säte stoppat med värmereglerande material som ”andas” (multi-zone foam) i kombination med specialkonstruerad sittplatta
enligt Aeris flexzone®technology säkerställer maximal komfort utan risk för besvärande tryckpunkter.

Gaspelaren med fjäder stimulerar blodcirkulationen och avlastar mellankotskivorna. Syresättningen av kroppens alla delar blir effektivare och
koncentrationsförmågan ökar. Sätet kan anpassas för individuell höjd, vikt och rörelse i sida.

exkl. moms

8 950 SEK

Artikelnummer: E00433

Sitthöjd: Hög (45–59)

Teknologiskt nytänkande, kompromisslös ergonomi och tidlös design. Kärnan i denna innovativa snurr- och kontorsstol är den patenterade
3D-teknologin som möjliggör naturlig rörelse i tre dimensionsplan. 3Dee är en ”aktiv” kontorsstol som följer din kropp i stället för tvärtom.

Detta aktiva sittande resulterar i en bättre naturlig hållning, förbättrad blodcirkulation, ökad koncentrationsförmåga och allmänhälsa.

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala

URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/kontorsstolar/swopper-3dee-h45-59-svart.html
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26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.
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SWOPPER CLASSIC SVART HJUL

BESKRIVNING

MER INFORMATION

Swopper är en High tech-produkt tillverkad i Tyskland sedan 1996. Swopper har bland annat varit utställd på Museum of Modern Art i New York
erhållit AGR-utmärkelse i Tyskland från organisationen Aktion för hälsosammare rygg samt har fått ett flertal internationella utmärkelser för
ergonomi, funktion och design. Swopper har sålts i 100 000-tals exemplar.

Ergoff är därför glada att få introducera Swopper för alla som är intresserade av ett aktivt sittande som tränar ryggen och håller cirkulationen
igång i hela kroppen under arbetsdagen. Swopper är världens enda stol med tredimensionell rörlighet, även upp och ner tack vare den sinnrika
spiralfjädern som kan ställas in för olika tunga personer eller för olika behov av rörlighetsmöjligheter.

exkl. moms

6 450 SEK

Artikelnummer: E01572

Hjul/Glidfötter: Hjul

Swopper är en världsunik arbetsstol som gör dig mer aktiv och gör det både nyttigare och roligare att sitta på jobbet. Med Swopper blir din
rygg starkare och du gör pausjympa flera gånger om dagen utan att du tänker på det. Tänker klarare däremot gör du tack vare den ökade
cirkulationen i kroppen och hjärnan!

Denna stol i utförande Classic med svart Comfort microfibertyg och hjul.

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala
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26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.
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SWOPPER CLASSIC SVART GLIDFÖTTER

BESKRIVNING

MER INFORMATION

Swopper är en High tech-produkt tillverkad i Tyskland sedan 1996. Swopper har bland annat varit utställd på Museum of Modern Art i New York
erhållit AGR-utmärkelse i Tyskland från organisationen Aktion för hälsosammare rygg samt har fått ett flertal internationella utmärkelser för
ergonomi, funktion och design. Swopper har sålts i 100 000-tals exemplar.

Ergoff är därför glada att få introducera Swopper för alla som är intresserade av ett aktivt sittande som tränar ryggen och håller cirkulationen
igång i hela kroppen under arbetsdagen. Swopper är världens enda stol med tredimensionell rörlighet, även upp och ner tack vare den sinnrika
spiralfjädern som kan ställas in för olika tunga personer eller för olika behov av rörlighetsmöjligheter.

exkl. moms:

6 150 SEK

Artikelnummer: E01570

Hjul/Glidfötter: Glidfötter

Swopper är en världsunik arbetsstol som gör dig mer aktiv och gör det både nyttigare och roligare att sitta på jobbet. Med Swopper blir din
rygg starkare och du gör pausjympa flera gånger om dagen utan att du tänker på det. Tänker klarare däremot gör du tack vare den ökade
cirkulationen i kroppen och hjärnan!

Denna stol i utförande Classic med svart Comfort microfibertyg och glidfötter.

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala

URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/swopper-classic-svart-glidfotter.html
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26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.
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SWOPPER CLASSIC HIGH SVART GLIDFÖTTER

BESKRIVNING

MER INFORMATION

Swopper är en High tech-produkt tillverkad i Tyskland sedan 1996. Swopper har bland annat varit utställd på Museum of Modern Art i New York
erhållit AGR-utmärkelse i Tyskland från organisationen Aktion för hälsosammare rygg samt har fått ett flertal internationella utmärkelser för
ergonomi, funktion och design. Swopper har sålts i 100 000-tals exemplar.

Ergoff är därför glada att få introducera Swopper för alla som är intresserade av ett aktivt sittande som tränar ryggen och håller cirkulationen
igång i hela kroppen under arbetsdagen. Swopper är världens enda stol med tredimensionell rörlighet, även upp och ner tack vare den sinnrika
spiralfjädern som kan ställas in för olika tunga personer eller för olika behov av rörlighetsmöjligheter.

Nu kan du även använda Swopper som ståstödsstol! Den nya modellen heter Swopper High och kan justeras från sitthöjd 49–69 cm.
Levereras endast med glidfötter. Swopper är en världsunik arbetsstol som gör dig mer aktiv och gör det både nyttigare och roligare att sitta
på jobbet. Med Swopper blir din rygg starkare och du gör pausjympa flera gånger om dagen utan att du tänker på det. Tänker klarare
däremot gör du tack vare den ökade cirkulationen i kroppen och hjärnan!

Denna stol i utförande Classic med glidfötter och svart Comfort microfibertyg.

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala

URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/swopper-classic-high-svart-glidfotter.html
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exkl. moms:

6 150 SEK
Artikelnummer: E01571

Hjul/Glidfötter: Glidfötter

Sitthöjd: Hög (49–69)

26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.

http://www.ergoff.se/
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MUVMAN SVART SITSTYG SVART UNDERREDE

BESKRIVNING

flera viktiga fördelar. Den gör så att det blir nästan omöjligt att sitta med krum rygg och den stärker automatiskt den viktiga
stabiliseringsmuskulaturen.

Muvman är den perfekta sittlösningen för aktiva människor som omväxlande vill sitta högt eller lågt. Med sin unika slaglängd ger Muvman både aktivt 

sittande och aktivt ståstöd. Den patenterade aktiva fjädringen i liftomaten reglerar lutningen på stolen så att man alltid sitter rak

i ryggen med bibehållen god hållning.

MER INFORMATION

Muvman för bättre rygghälsa Muvman känner av hur din tyngdpunkt förändras och följer dina rörelser framåt, bakåt och åt sidorna. Det innebär flera 
viktiga fördelar. Den gör så att det blir nästan omöjligt att sitta med krum rygg och den stärker automatiskt den viktiga stabiliseringsmuskulaturen.

På Muvman håller du dig aktiv och vital med bibehållen god hållning såväl i lägre sittställning som ända upp i ståhöjd med ståstöd.

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala

URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/staastodsstolar/muvman-svart-sitstyg-svart-underrede.html
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exkl. moms:

4 350 SEK
Artikelnummer: E01469

26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.

http://www.ergoff.se/
http://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/staastodsstolar/muvman-svart-sitstyg-svart-underrede.html
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TULIP BALANSSTOL SVART

BESKRIVNING

exkl. moms

2 495 SEK

Artikelnummer: 65110-2

Färg: Svart

Nya pallen Tulip är skapad för att motverka det statiska stillasittandet. Estetiskt tilltalande design som gör att den passar på de flesta
arbetsplatser och även för hemmet. Kan användas som besöksstol, aktiv arbetsstol, väntrumsstol, i loungemiljö etc.  Med hjälp av
den patenterade lutningsmekanismen ”Wave Tilt System” skapas möjlighet till dynamisk rörelse medan stolsbasen förblir stilla.

Sitthöjd: 46–58 cm.

Två olika sittställningar kan användas:

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala

Detta produktblad skapades 2020-02-12. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformation och pris samt förbehåller oss rätten till prisändringar och lagerstatus.

URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/tulip-balansstol-svart.html

© 2020 ERGOFF

26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.

http://www.ergoff.se/
http://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/tulip-balansstol-svart.html
https://www.ergoff.se/pdf/product/addtocart/sku/65110-2/
https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/tulip-balansstol-svart.html


TULIP BALANSSTOL VIT

BESKRIVNING

exkl. moms

2 495 SEK

Artikelnummer: 65110-1

Färg: Vit

Nya pallen Tulip är skapad för att motverka det statiska stillasittandet. Estetiskt tilltalande design som gör att den passar på de flesta
arbetsplatser och även för hemmet. Kan användas som besöksstol, aktiv arbetsstol, väntrumsstol, i loungemiljö etc.  Med hjälp av
den patenterade lutningsmekanismen ”Wave Tilt System” skapas möjlighet till dynamisk rörelse medan stolsbasen förblir stilla.

Sitthöjd: 46–58 cm.

Två olika sittställningar kan användas:

  order@ergoff.se   018-18 68 80   Hållnäsgatan 5, 752 28 Uppsala

Detta produktblad skapades 2020-02-12. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformation och pris samt förbehåller oss rätten till prisändringar och lagerstatus.

URL: https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/tulip-balansstol-vit.html
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26% rabatt
ska dras av på
angivna priser.

http://www.ergoff.se/
http://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/tulip-balansstol-vit.html
https://www.ergoff.se/pdf/product/addtocart/sku/65110-1/
https://www.ergoff.se/produkter/arbetsstolar/aktivt-sittande/tulip-balansstol-vit.html


SVANKSTÖD HUMANTOOL MAXI

BESKRIVNING

Behagligt svankstöd med stor avlastningsyta. Två elastiska spännband för fäste på stolsrygg.

MER INFORMATION

exkl. moms

1 195 SEK
Artikelnummer: E00868

Behagligt svankstöd med stor avlastningsyta. Två elastiska spännband för fäste på stolsrygg.

Bredd: 270–360 mm
Höjd: 340 mm
Tjocklek: 30–50 mm

 order@ergoff.se   018-18 68 80   Svederusgatan 1, 754 50 Uppsala

Detta produktblad skapades 2020-09-15. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformation och pris samt förbehåller oss rätten till prisändringar och lagerstatus.

URL: https://www.ergoff.se/produkter/ergonomiska-hjalpmedel/svankstod-sitsar/svankstod-humantool-maxi.html
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AIRCELL A PRO SITTDYNA MED LUFT 47X42 CM

BESKRIVNING

Sitt superskönt på luft! Sittdynorna är tryckavlastande och stötdämpande för stuss, sittbensknölar och ryggen. Dynorna är uppbyggda av luftceller
sammanlänkade med kanaler som man fyller med luft så att man sitter ovan underlaget.

När man sitter på dynan strömmar luften fritt mellan cellerna vilket får kroppstyngden att fördelas över hela sittytan. Det förbättrar
blodcirkulation och förhindrar ”träsmak” och domningar samtidigt som vibrationer reduceras och stötar absorberas.

Rekommenderas för användning i entreprenadmaskiner, skogsmaskiner m.m.

MER INFORMATION

Sittdyna med kommunicerande luftceller – unik design och bra hälsoeffekter!

Sittdynan Aircell A Pro gör att du sitter dynamiskt och avlastar dina sittbensknölar. Du kan sitta rätt längre tid och ger ryggen avlastning samtidigt
som du bibehåller en god blodcirkulation. Detta i sin tur gör att domningar i ben med tid mildras eller helt försvinner.

exkl. moms

1 695 SEK
 Artikelnummer: E14191
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SVANKSTÖD AIR

BESKRIVNING

Ett praktiskt svankstöd med luftpump och extra stor yta gör det lätt att anpassa efter olika individuella behov och ryggar. Band levereras i
standardlängd. Svankstödet går även att beställa med 1 m extra förlängningsband om det ska användas för bilsäte och fåtöljer.

exkl. moms

1 065 SEK
Artikelnummer: E01396
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TEMPUR SITTDYNA

BESKRIVNING

TEMPUR sittdyna fördelar din vikt mer jämnt över ytan och förbättrar komforten väsentligt. Kan användas på vilken stol som helst. Sittdynan ger
oöverträffad komfort vid långvarigt stillasittande och är perfekt för dig som vill sitta skönare på jobbet, hemma, i bilen eller kanske på
teatern. Dess tryckavlastande egenskaper underlättar blodcirkulationen och minskar därigenom risken för domningar och obehag.

MER INFORMATION

exkl. moms

695 SEK
Artikelnummer: E01354

TEMPUR sittdyna fördelar din vikt jämnt över hela sittytan, så att du kan sitta bekvämt under längre perioder. Passar alla stolar.

Rekommenderas Dynan är perfekt för dig som vill sitta skönare på jobbet, hemma, i bilen eller kanske på teatern.

Produktbeskrivning Sittdynan ger oöverträffad komfort vid långvarigt stillasittande. Dess tryckavlastande egenskaper underlättar
blodcirkulationen väsentligt vilket minskar risken för domningar och obehag. Det finns ett handtag i bakkanten så att den är lätt att bära med
sig. För optimal sittkomfort kan du fästa TEMPUR svankkudde med sittdynan så att de bildar en enhet.

Kuddkärna Sittdynan är tillverkad i Tempurmaterial, för att ge bästa tryckavlastning och stöd.

Överdrag Stretchjerseyöverdrag av hög kvalitet bestående av 75% polyamid och 25% bomull.

Skötselråd Överdraget går att ta av och maskintvätta i 60 grader. Obs! Sittdynan går ej att tvätta, endast överdraget.

Färg Mörkblå

Storlek 40 x 42 x 5 cm

Garanti 3 år
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TEMPUR SVANKKUDDE

BESKRIVNING

TEMPUR Svankkudde formar sig perfekt efter ryggraden och ger maximalt stöd genom den anatomiska formen, rörliga höjdinställningen och de
stödjande egenskaperna från TEMPUR materialet. Kudden passar dig som vill ha stöd för ryggen samt skönare sittkomfort hemma, på jobbet, i
bilen eller kanske när du sitter framför datorn. Idealisk i kombination med Tempur® Sittdyna eller Tempur® Kildyna.

MER INFORMATION

exkl. moms

840 SEK
 Artikelnummer: E01356

TEMPUR Svankkudde formar sig perfekt efter ryggraden och ger maximalt stöd tack vare den anatomiska formen och de tryckavlastande
egenskaperna.

Rekommenderas Kudden passar dig som vill ha stöd för ryggen samt skönare sittkomfort hemma, på jobbet, i bilen eller kanske när du
sitter framför datorn.

Produktbeskrivning Med den anatomiska utformningen, de variabla höjdinställningarna och de tryckavlastande egenskaperna har kudden
perfekt passform för ryggradens krökning. Svankkudden kan med fördel kombineras med TEMPUR sittdyna eller TEMPUR kildyna.

Överdrag Stretchjerseyöverdrag av hög kvalitet bestående av 75% polyamid och 25% bomull.

Skötselråd Överdraget går att ta av och maskintvätta i 60 grader. Obs! Svankkudden går ej att tvätta, endast överdraget.

Färg Mörkblå

Storlek 36 x 36 x 7 cm

Garanti 3 år
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