PRODUKTBLAD

Rodeo Chair
ART NO

NAVN

DESIGN

STØRRELSE

FORPAKNING

65 348

Rodeo Chair

Svart

Høy sylinder

Stk.

65 349

Rodeo Chair

Svart

Ekstra høy
sylinder

Stk.

PRODUKTBESKRIVELSE

Rodeo Chair er en komfortabel, allsidig og ergonomisk
stol hvor du sitter aktivt. Den trekantede puten
oppmuntrer brukeren til å sitte med en “sadel”holdning som senker lårene, åpner hoftene og
muliggjør økt sirkulasjon. Holdningen reduserer
trykkpunkter på halebenet og gir bedre og langsiktig
komfort.
Fordi du ikke har noen ryggstøtte å lene deg til, bidrar
den til at sitter aktivt.
BRUKSANVISNING

Redeo Chair er smidig og passer der det er behov for å
komme nærmere arbeidet. Den kan også brukes som
hjemme som en stol eller som en fotstøtte.
Ved hjelp av håndtaket kan du enkelt justere høyde og
vinkel etter behov.
Anbefalt maks vekt: 120 kg.
Nyt din forbedrede sittestilling!
MILJØINFORMASJON

Består for det meste av aluminium, etterfulgt av stål og
plast. Demonteres enkelt og har tydelig merking om
hvor delane monteres sammen.
Aluminiumen gjør at pallen veier lite, noe som
reduserer utslipp av karbondioksid ved transport.
Er sertiﬁsert iht. møbelbransjens miljømerkinger:
BIFMA level® og Greenguard®.
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

• Høyde (fra golv til senter av puten):
65 348: 59,5 - 78,5 cm
65 349: 69,5 - 94,5 cm
• Bredde pute: 41 cm
• Diameter Fot: 61,0 cm
• Vekt: 5 kg
ERGONOMI

“Å sitte er den nye røykingen”. Mennesker er ikke
skapt for å sitte stille i lengre perioder. Studier har vist
at fysisk inaktivitet i kjernen mens du sitter, ikke bare
leder til økt risiko for stivhet, smerte og tretthet i
ryggen, men gir også økt risiko for hjerteproblemer,
fedme, redusert vitalitet og ulike vanlige kreftformer,
det vil si for tidlig død. Iht. det amerikanske instituttet
for kreftforskning, tilskrives 20% av all tarmkreft til
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fysisk inaktivitet, for brystkreft er prosenten enda
høyere; på 28%. Å bevege kjernen når du sitter er viktig
for å unngå trøtthet, smerter, skader og mange andre
helseproblemer. Samtidig hjelper bevegelse til bedre
komfort og produktivitet. Rodeo Chair bidrar til variert
sittestilling ocgh holder kjernen i bevegelse, og styrker
samtidig ryggen, forbedrer stabiliteten i kjernen og
sittestilling, og forhindrer at å sitte blir den “nya
røykingen”.
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