swopper:
Niets zal u meer bewegen.
3
1) 3D technologie: Zorgt voor laterale
beweging (zijwaartse flexibiliteit),
vergroot de grijpruimte en bewerkstelligt een optimale houding ten
opzichte van het werkblad. Dat houdt
spieren, tussenwervelschijven, pezen
en gewrichten fit.
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2) Verticaal schommelen: Ontlast de
tussenwervelschijven, maakt opstaan
makkelijker, stimuleert de
doorbloeding en bevordert de
conditie.
3) Convexe zitting: De vorm van de
zitting stimuleert een vrije en rechte
houding, drukkende zittingranden
worden vermeden.
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4) Stabiele voetring: Extreem
kantelbestendig en stevig staand,
leverbaar met of zonder wielen.

Instelmogelijkheden:
•
•
•
•

Zithoogte (gasdrukveer)
Gewicht (veerspanning / verticaal schommelen)
Zijwaartse flexibiliteit
Optioneel: hoogte van de rugleuning

Veel voordelen. Gewoon goed.
•
•
•
•
•
•
•

Bestrijdt statisch en star zitten
Verbetert de zithouding
Ontlast de rug, maakt hem sterker
Versterkt en traint de spieren
Verzorgt de tussenwervelschijven
Stimuleert de doorbloeding en de lymfestroom
Ondersteunt de bloedcirculatie en de
zuurstofvoorziening
• Verbrandt calorieën – bij het zitten!

Zitten op de
swopper

Zitten op een
normale kantoorstoel
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swopper:
past niet, bestaat niet.
Technische gegevens:
Productgewicht:
Doorsnede voetring:
Veren en zithoogtes:

11 kg zonder leuning, 17 kg met leuning
55 cm zonder wielen, 58 cm met wielen
SMALL: 40 – 70 kg,
zithoogte 42 – 56 cm
MEDIUM: 60 – 120 kg,
zithoogte 45 – 59 cm
WORK:
60 – 120 kg,
zithoogte 42 – 56 cm
ZADEL: 60 – 120 kg,
zithoogte 55 – 69 cm
Universele wielen met remmen volgens DIN EN 12529, voor alle vloeren.
Desgewenst harde wielen voor hoogpolige of ruwe vloerbedekkingen volgens DIN EN 12529.

Wielen:

Modellen

Bekledingsopties

Bekledingskleuren:

Basiskleur

Veer

Leuning

Leuningbekleding

Voetring

STANDAARD
Instapmodel

Kunstleer

zwart

antraciet
of
titanium*

MEDIUM
of
SMALL

Meerprijs

Meerprijs

Glijders
of wielen*

CLASSIC
Klassieker met
reusachtig
uitrustingsprogramma

Microvezel

rood, grijs, zand,
blauw, terracotta,
zwart, violet,
pistacchio,
wit
zwart

antraciet
of
titanium*

MEDIUM
of
SMALL

Meerprijs

Meerprijs

Glijders
of wielen*

silver,
stone-grey,
lime-green,
ruby-red

antraciet
of
titanium*

MEDIUM
of
SMALL

Meerprijs

Meerprijs

Glijders
of wielen*

antraciet
of
titanium*

MEDIUM
of
SMALL

Meerprijs

Meerprijs

Glijders
of wielen*

AIR
Ademende,
drukregulerende
high-tech vulling
met vijf functielagen

Stamskin/CARE*
Leer*
AIR-CLIMATE
netstruuctuurbekleding

PLATZHIRSCH
Viltstructuurbekledi
ng en fraaie details
in trendy chaletstijl

Viltstructuurbekleding

granietgrijs,
gentiaanblauw,
alpenroos

ZADEL
Ergonomische
speciale zitting

Leer

zwart

antraciet
of
titanium*

MEDIUM
(ZADEL)

WORK
Compleet pakket
incl. wielen en
leuning volgens DIN
1335

Microvezel

rood, grijs
blauw, zwart

antraciet
of
titanium*

WORK

Leer*

zwart

x

x

Glijders
of wielen*

Incl.

Incl.

Incl. wielen

Uitrustingsopties (*ten dele tegen meerprijs):
Voetring met wielen
Leuning DYNAMIC
Leuningbekleding DYNAMIC
Veeroptie SMALL
Veeroptie MEDIUM
Veeroptie WORK
Basiskleur titanium

tegen meerprijs / inclusief bij swopper WORK
tegen meerprijs / incusief. bij swopper WORK / niet mogelijk bij swopper ZADEL
tegen meerprijs / inclusief bij swopper WORK
zonder meerprijs / niet mogelijk bij swopper WORK en swopper ZADEL
standaard / niet mogelijk bij swopper WORK
standaard biji swopper WORK / niet mogelijk bij swopper STANDAARD, CLASSIC, AIR, PLATZHIRSCH, ZADEL
tegen meerprijs
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