
 

 

OneLeg 32 fås i 
mange farver 

 

sort granit petrolium grøn 
 

sand blå rød gul lime 

Sædeovertræk i silikone, passer til alle størrelser 

 
 

Skridsikringer i silikone til OneLeg 32 

Skridsikring 
i silikone til 

OneLeg 
40-65 

 

        
sort sand petrolium grøn lime lilla rød sort 

Puder, uld med skridsikring på bagsiden, passer til alle størrelser 

 

 
lys grå beige rød blå 

 
De høje skamler fås i følgende farver: 

40cm: 48-65cm: 

sort  sort 

rød 
orange 
lime 
blå 

32cm 40cm 48cm  54cm 65cm 
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Skån ryg og knæ 

Gør havearbejde i lave højder til en fornøjelse. 

 

 

Ergonomisk korrekt 
siddestilling 
På OneLeg sidder du 
ergonomisk korrekt og skåner 
derfor både ryg og knæ. 

På den unikke buede fod 
kan du vippe og rotere frit, 
skamlen følger kroppens 
bevægelser. 

Du får en stor arbejdsradius 
og minimerer belastningen 
af ryg og knæ. 

 
 
 

Vejl. udsalgspriser 2023 
 
 

 

 

 
Havehandsker 
Lækre, bløde og ikke mindst 
langskaftede havehandsker, 
der skåner underarmene mod 
rifter fra torne og grene. 
Fås i 2 størrelser: 
Str. 8 i pink og str. 10 i sort. 

 
 
 

Covers: 

Skridsikring til OneLeg 32 89,00 

Skridsikring til OneLeg 40-65 109,00 

Sædeovertræk til alle str. 129,00 

Accessories: 

Bæresele til OneLeg 79,00 

Havehandsker 189,00 

 
Brug OneLeg når du skal 

• luge i haven 
• vaske bil eller motorcykel 
• ordne køkkenskabe 
• plukke bær 
• tænde op i brændeovnen 
• være i øjenhøjde med børn 
• på fisketur ved søen 
• male fodpaneler 
• trimme hunden 

 

Læs mere på www.oneleg.dk Chrst. Boecksvej 17 - 3480 Fredensborg 

Højbede og 

plantekasser 

OneLeg 32 er perfekt til 
opgaver i jord- og gulvhøjde, 
og dermed et fantastisk 
hjælpemiddel for haveejere. 

OneLeg 40 og 48 egner sig 
godt til arbejdet ved højbede 
eller plantekasser. 

Sid behageligt og skån 
samtidig ryg og knæ. 

Praktisk og anvendelig 
OneLeg er lavet af en stærk og 
vejrbestandig genanvendelig 
plast. 
Den vejer kun ganske lidt og er 
derfor let at flytte rundt med. 

Med silikone skridsikring på foden 
er OneLeg også velegnet på 
glatte eller sarte overflader, mens 
sædeovertrækket giver ekstra 
komfort og tryghed såvel inde 
som ude. 

OneLeg 32 uden covers 349,00 

OneLeg 40 uden covers 429,00 

OneLeg 48 inkl. covers 799,00 

OneLeg 54 inkl. covers 859,00 

OneLeg 65 inkl. covers 969,00 
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