Motion

Naturlig bevægelse og overlegen komfort
Design: Salto & Sigsgaard

Koncept

Vælg din normale

Dit bækken skubbes fremad

Du kan nu balancere og

Ved at stå med let

siddehøjde eller hæv

og hjælper med til at holde

vippe fra side til side eller

spredte ben har du god

stolen, så du næsten står

din rygrad i en naturlig

frem og tilbage med små

støtte og øger samtidig

helt op

stillingcurve of your spine

rolige bevægelser

dit blodomløb

Kategori
Det er naturligt for din krop at bevæge sig så meget

mens du støtter med begge fødder på gulvet. En stå/støtte

som muligt. Og en Varier stå/støtte stol vil følge alle dine

stol sørger for, at du er aktiv, uanset om du bruger den

bevægelser. Alle stolene i vores stå/støtte program er

derhjemme eller på kontoret. Og den er et perfekt valg,

udviklet til at styrke din kernemuskulatur og din ryg. Det

hvis du bruger et hæve-sænke bord.

hjælper dig til at have en naturlig, rank holdning, når du
står eller sidder ved et bord. Vælg den sædestørrelse
og højde, som passer til dig, og glid ind på siddepuden,

Sunde siddestillinger
Motion

Du sidder i en åben vinkel og velafbalanceret
•

At sidde i en vinkel på 90 grader får lændens
krumning til at flade ud, og presset på skiverne

•
•
•

•

Bevægelsesfrihed og mindre belastning af ryggen

mellem ryghvirvlerne øges, hvilket giver ubehag,

giver god mulighed for fordybelse i arbejdet i stedet

stivhed og smerter i lænden

for i rygsmerter eller slid som et resultat af at sidde

Den retningsbestemte krumning af sædet viser

stille

tydeligt, hvordan at sidde

•

Giver kroppen mulighed for at finde en aktiv stilling

Håndtaget I bagkant av sæde gør den næm at

•

Forhindrer spændringer i nakke og skuldre

bære

•

Styrker ryg- og mavemuskler

En mere åben hoftevinkel er bedre for lænden

•

Forbedrer vejrtrækningen

og ryghvirvlerne, idet ryggen får sin naturlige

•

Øger koncentrationsevnen ved forbedret blodomløb
og ilttilførsel

S-krumning
•

En god holdning holder skelettet i balance

•

Giver energi og bekæmper træthed

•

Kroppen støttes, ved at knoglerne rettes ind i

•

Reducerer trykket på skiverne mellem ryghvirvlerne

•

Giver en naturlig åben vinkel mellem lår og krop og

stedet for, at musklerne skal holdes i en fast stilling

Sit-Stand
•

En næsten stående stilling giver en åben vinkel og
balance til din krop

Fordele

360° sadelformet sæde

Cirkelformet fod med Vibraflex and gummi

dermed en bedre holdning
•

Friheden til at sidde og bevæge sig i alle retninger

•

Behagelig støtte, mens du står op

•

Det håndlagde matrialet gør vægten lav

•

Følger kroppens bevægelse

•

Foden vipper og giver en naturlig åben vinkel mellem
lår og krop. Tyngdepunktet flyttes fra ryggen til
fødderne, hvilket gør vejrtræning nemmere

•

Sikkerhed og stabilitet på “glatte” gulve som træ
eller stengulve

Kun tilgængelig i Fame

•

Sæddets udformning og kvalitet kræver et stof som
er i stand til at strække sig.

Gasløft i 3 forskellige højder

•

Mulighed for at vælge individuelle løsninger alt efter
brugerens og bordets højde

•

Nem at tilpasse fra siddestilling til stående stilling

•

Behagelig at brug og skifte stilling

•

Børnevenlig

•

Nem at flytte rundt, når man arbejder

•

Kan bæres i én hånd

•

Nem at transportere fra et rum til et andet

Enkel konstruktion - få dele

•

Nem at samle

Testet i henhold til den europæiske standard
for kontraktmarkedet DS-EN 16139 2013

•

Testet af et officielt akkrediteret testinstitut

•

Sikkerhed for kvalitet

Ingen skarpe kanter

Håndtag under sæde

Egenskaber
Synlige plastikdæle og gasløft

•

Sort Grå RAL 7021

Håndtaget

•

Sulfur gul RAL 1016

Tekniske specifikationer
Stolens mål
Motion

Gasløft

Sædedia.

Fodens dia.

SH

Lavt

43 cm

40 cm

54-73 cm

Medium

43 cm

40 cm

61-87 cm

Højt

43 cm

40 cm

70-92 cm

Box Measurements and Weight
Motion

Højde

Længde

Bredde

Vægt

47 cm

34 cm

42 cm

8 kg

Bruger og brugerområder

Garanti

•

Den moderne kontor stole

•

7 års garanti på alle trædele

•

Optimal til alle slags aktiviteter, der foregår i halvt

•

5 års garanti på alle mekaniske dele

stående og halvt siddende stilling

•

For at gøre brug af denne udvidede garanti bedes

•

Næsten overalt derhjemme og på arbejdspladsen

•

Skrivebord, højdejusterbare skriveborde, barer osv.

•

Ved køkkenbordet som en ekstra stol, når du lytter til
musik osv.

•

I receptioner, ved butiksdiske, i detailhandlen, hos
tandlæger, frisører, arkitekter

du registrere dig online på: varierfurniture.com/

Forudsætninger for brug
•

Skrivebordet eller arbejdsbordets højde skal normalt
hæves, for at brugeren får en optimal stilling og for

Virkninger efter brug

at undgå at få nye ergonomiske problemer
•

Stramme nederdele kan ikke bruges på grund af den
brede benstilling, og løst tøj anbefales

•

Skrivebordet eller arbejdsbordets højde skal normalt

•

give ømme muskler et par dage

hæves, for at brugeren får en optimal stilling og for
•

En kort tilvænningsperiode er påkrævet, og det kan

at undgå at få nye ergonomiske problemer

•

Psykologisk overgang

En kort tilvænningsperiode er påkrævet, og det kan

•

Brugeren skal være villig til at prøve ridestillingen

give ømme muskler et par dage

•

De fleste brugere har vænnet sig til Motion stolen
inden for to uger
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