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Trojnožka   

 
Materiál: pravá lícová hovězinová useň,  

Údržba: drobné nečistoty otřete 
navlhčeným hadříkem, impregnace se 
provádí krémem nebo sprejem na usně 

nosnost trojnožky: 120 kg 
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Sedací hůl 

Materiál: pravá lícová hovězinová useň, 
Kaštanové dřevo, plastový bodec  
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