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Wie Slim is Zit Goed

Move™ en Variable™ balans® – de ideale basis voor betere leerprestaties.

Move™ – Unlimited Mobility Control

Het menselijk lichaam is gemaakt om te bewegen, en toch zitten we
het grootste deel van de dag stil. De Move en de Variable balans® van
Variér® bieden essentiële bewegingsvrijheid, zodat lichaam en geest
weer nieuwe energie krijgen.

Design: Per Øie
Vanaf ongeveer 6 jaar

U kunt de Move zittend 360 graden draaien en in hoogte verstellen.
U kunt dus altijd een positie vinden die prettig voor u is. De hellende
hoek en de zadelvormige zitting zorgen voor een optimale houding.
Naar welke kant u ook reikt, de Move volgt u bij al uw bewegingen. De
Move is ook de perfecte keus als u een extra zitplaats bij uw bureau zoekt.

De Move en de Variable balans® van Variér® zijn het ideale middel
om succesvol te leren en te werken, zowel voor u als voor uw kind.
Beide stoelen stimuleren de natuurlijke beweging van het lichaam
en bevorderen een goede, diepe ademhaling. Ook zorgen ze voor een
goede houding, waarbij de ruggengraat in zijn dynamische gebogen
positie blijft. De actieve zitpositie verhoogt het energieniveau en
verbetert het concentratievermogen en leidt daardoor tot betere
prestaties.

Variable ™ ba
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- de beroem
de klassieker

Variable™ balans® – Positive Reaction
Design: Peter Opsvik
Balans® Concept: Hans Chr. Mengshoel

Move en Variable balans® - de ideale basis
voor betere prestaties.

Vanaf ongeveer 8 jaar
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De ultieme actieve zitervaring: Of u nu zelf moet studeren of uw kind wat steun kan gebruiken voor een examen,
met de verstelbare Move kan het lichaam zich vrij bewegen.
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De Variable balans® stimuleert uw lichaam om in actie te komen
en reageert op elke beweging. Lichaam en stoel zijn constant in
beweging, waardoor lichaam en geest gestimuleerd worden en
nieuwe energie krijgen.
De klassieke Variable balans ® is uw ideale hulp bij werk en studie.
Met deze stoel kan uw lichaam vrij bewegen en zijn eigen balans
vinden. Bovendien stimuleert de stoel u om rechtop te zitten. Door
de gebogen poten en de kniesteunen kunt u in verschillende houdingen op de stoel zitten. Deze vorm van “actief zitten” bevordert de
bloedsomloop en de opname van zuurstof, en hiermee dus ook de
concentratie en creativiteit tijdens uw werkzaamheden. De rugsteun
is optioneel en geeft uw rug optimaal comfort als u achterover leunt.

Wie Slim is Zit Goed
www.varier.nl

De stoelen van Variér® Human Instrument 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.

