Ervaar de voordelen van gezond zitten en ontdek het volledige assortiment van Variér® bij de dichtstbijzijnde dealer:

Don’t get
stuck in one
position
De stoelen van Variér® Human Instruments hebben een houten frame, zijn duurzaam en op milieuvriendelijke wijze geproduceerd.
De stoelen gaan lang mee waardoor er minder afval wordt geproduceerd. Kiest u voor Variér®, dan kiest u voor een duurzaam product.

“Dynamisch zitten
verbetert uw
welzijn”
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Ontdek de voordelen
van gezond zitten

Ontdek de voordelen van

gezond zitten
Uw lichaam is ontworpen om
te bewegen. Activiteit is van
essentieel belang voor uw
lichamelijk welzijn. Bij het
zitten in een conventionele
stoel is het lichaam inactief.
Stoelen van Variér® bieden
de mobiliteit die essentieel is
om uw lichaam en geest van
energie en leven te voorzien.

Voor een gezonde houding
en een actieve geest

Het summum in
ontspanning

Actulum en Pendulum zijn speciaal ontworpen om u van
optimaal zitcomfort te laten genieten. Zowel in rust als in
beweging zorgt het gebogen onderstel van deze stoelen ervoor dat
u goed zit. De stoel kan de beweging van uw lichaam volgen
wanneer u naar voren of achteren kantelt. Als u stilzit, komt de
stoel vanzelf in een uitgebalanceerde stand, zodat uw lichaam zijn
eigen evenwicht kan vinden. Dankzij de kantelbeweging van het
onderstel is er, op het ritme van de ademfrequentie, voortdurend
een lichte activiteit in romp, benen en voeten. Deze activiteit
bevordert de strekking van de romp, de ademhaling, de
bloedsomloop, de concentratie en andere lichaamsfuncties.

Gravity balans® biedt u veel meer dan het comfort van een
gewone luie stoel: in de achterste stand liggen uw benen
boven uw hart, en schommelt zachtjes op het ritme van uw
ademhaling, zodat u een bevrijdend gevoel van gewichtloosheid
ervaart. Een dutje doen kan heel goed zijn voor de productiviteit.
Zo krijgt u weer nieuwe energie en laadt u uw hersenen weer op.

Design: Peter Opsvik

En de Gravity balans® biedt nog meer: hij kantelt naar voren
wanneer u een boek wilt pakken, in de “gewone” zitstand kunt
u genieten van een kopje thee en iets meer achterover kunt u,
met beide voeten rustend op een beekussen, lezen of tv kijken.

Design: Peter Opsvik
Balans® concept: Hans Chr. Mengshoel

