PRODUKTBLAD

Rodeo Chair
ART NO

NAME

APPEARANCE

SIZE

PACKAGING

65 348

Rodeo Chair

Sort

High cylinder

Stk.

PRODUKTBESKRIVELSE

Rodeo Chair er en komfortabel, alsidig og ergonomisk
stol, der gør bruger aktiv siddende. Den trekantede
pude tilskynder brugeren til at sidde i en
“sadelstilling”, hvilket sænker lår, åbner hofterne og
giver mulighed for øget cirkulation. Holdningen
reducerer trykpunkterne på sædemusklen, hvilket
giver komfort i længere tid.
Bruger bliver aktiv siddende, fordi man ikke har noget
ryglæn at læne sig imod.
BRUGSANVISNING

Rodeo Chair er ﬂeksibel og passer både til kontoret, på
laboratoriet eller ved andre aktiviteter, hvor man har
brug for at komme tæt på sit arbejde. Den kan også
bruges som en hyggelig gæstestol eller som fodstøtte.
Ved hjælp af håndtagene kan man nemt justere højde
og vinkel afhængig af dagens forskellige
arbejdsstillinger.
Nyd den forbedrede arbejdsstilling!
MILJØINFORMATION

Indeholder mest aluminium, efterfulgt af stål og plast.
Demonteres nemt og har tydelig markering af, hvordan
de forskellige dele genanvendes.
Aluminium gør stolen let, hvilket mindsker
kulstofudslip under søtransporten.
Den er certiﬁceret iht. møbelbranchens
miljømærkning: BIFMA level® og Greenguard®.
TEKNISK/KEMISK INFORMATION

• Højde (fra gulv til midt sæde): 59,5 - 78,5 cm
• Sædebredde: 41 cm
• Diameter fod: 61,0 cm
• Vægt: 5 kg
ERGONOMI

Stillesiddende arbejde er en ny sundhedsskadelig
udfordring. Vi mennesker er ikke skabt til at sidde stille
i længere perioder. Undersøgelser har vist, at fysisk
inaktivitet i kroppen, mens man sidder ikke kun fører
til øget risiko for stivhed, smerter og træthed i ryggen,
men også øger risiko for hjertekarsygdomme, fedme,
nedsat vitalitet og ﬂere forskellige kræftformer, dvs.
tidlig død.
Ifølge det amerikanske institut for cancerforskning

tilskrives 20% af alle kræftformer fysisk inaktivitet,
brystkræft er endnu højere på 28%. Bevægelse i sædet,
når du sidder ned, er vigtigt for at undgå træthed,
ømhed, smerter, skader og en masse andre
sundhedsmæssige problemer. Samtidig hjælper
bevægelserne med at forbedre ens velbeﬁndende og
produktivitet. Rodeo Chair inviterer brugeren til at
variere siddestillingen, holder kroppen i bevægelse,
styrker samtidig ryggen, forbedrer sædemuskulaturen,
forbedrer kropsholdningen og forhindre den siddende
at få sundhedsproblemer.

