Dynamisch werken is gezond werken
Elektrisch verstelbare zit-/sta-bureaus

Snelle levering en montage
op uw locatie

Geschikt voor zit-,
halfzit-, en sta posities
2 motoren voor
snelle en stille
hoogteverstelling

Traploze hoogteverstelling
van 65 - 130 cm
(NPR 1830)

Poeder gecoat frame
in diverse kleuren

Diverse afmetingen en
kleuren bureaubladen

100+ kg belastbaar

Effecten
 Voorkomt rug-, nek-, en schouderklachten
 Herstel van fysieke klachten, zoals
bijvoorbeeld een hernia
 Optimaal in gebruik bij flexwerken
 Helpt de nadelige gevolgen van langdurig
zitten te voorkomen

Schouders

Rug

Waarom is dynamisch
werken gezond?

Afwisselen tussen zittend en staand werken achter de computer en elk half uur twee
minuten bewegen (koffie halen of de trap op en af) is dé manier om klachten aan rug, nek,
schouders en armen te voorkomen. Dynamisch werken zorgt er ook voor dat bestaande
klachten verminderen. Het geheim zit ‘m in de rug-, been- en bilspieren, de grootste
spiergroepen van ons lichaam. Het gebruik van deze spieren helpt diverse herstelprocessen
op gang, doordat afwisselen zorgt voor een betere doorbloeding. Backshop maakt
dynamisch werken voor iedereen beschikbaar, door het brede assortiment aan flexibel
kantoormeubilair in verschillende prijsklassen.

Een overzicht van ons assortiment
ERGOLINE EASYDESK 47

ERGOLINE EASYDESK 65

ERGOLINE EASYDESK 55

ERGOLINE PRO

elektrisch verstelbaar compleet bureau
(1200ED416)
 Elektrische verstelling van 63 tot 128 cm
 Geschikt voor personen tot 1.90 meter
 Geluidsniveau tijdens verstelling minder dan 59dB
 Inclusief verstelunit met hoogte display en geheugen
 Inclusief blad tot 180x80 cm*

elektrisch verstelbaar compleet bureau
(1200ED616)
 Elektrische verstelling van 63 tot 130 cm
 Geschikt voor langere personen
 Geluidsniveau tijdens verstelling minder dan 58dB
 Snelheid van verstelling is 40 mm per seconde
 Inclusief verstelunit
 Inclusief blad tot 180x80 cm*

elektrisch verstelbaar compleet bureau
(1200ED516)
 Design uitvoering van onderstel met poten
in een hoek van 55 graden
 Elektrische verstelling van 68 tot 118 cm
 Geschikt voor personen tot 1.85 meter
 Inclusief verstelunit
 Inclusief blad tot 180x80 cm*

zit/sta bureau 65-130 cm met hoekblad
(1200ED620-B)
 Elektrische verstelling van 63 tot 130 cm
 Geschikt voor langere personen
 Geluidsniveau tijdens verstelling minder dan 58dB
 Snelheid van verstelling is 40 mm per seconde
 Inclusief verstelunit
 Inclusief hoekblad van 200x160 cm

ERGOLINE EASYDESK 65
elektrisch verstelbaar compleet bureau
met ronde poten (1200.797-01)
 Compleet bureau, zoals de 1200ED616
 Moderner design met ronde poten i.p.v. vierkant

ERGOLINE EASYDESK 65 DUO
zit/sta bureau (1200796-01)
 Duo werkplek van twee keer 180x80 cm
(of afwijkende maat indien gewenst)
 Elektrische verstelling van 63 tot 130 cm
 Geschikt voor langere personen
 Geluidsniveau tijdens verstelling minder dan 58dB
 Snelheid van verstelling is 40 mm per seconde
 Inclusief verstelunit
ErgoLine Easydesk bureaus zijn ook verkrijgbaar met
zijwangen voor een moderne en strakke uitstraling.

Bureaubladen zijn verkrijgbaar
in verschillende kleuren

Beuken

Wild peren

Donker eiken Havana

Grijs

Wit

Robuust eiken

afwijkende maten zijn verkrijgbaar

*

Montage en levering inclusief

Accessoires

Een compleet bureau bij Backshop bestellen betekend
compleet ontzorgd worden. Onze prijzen zijn inclusief
levering en montage van het bureau bij u op kantoor,
zonder bijzondere naheffingen, dus geen verrassingen
achteraf. Onze monteur geeft uitleg over het gebruik
van het bureau en de juiste werkhoogte.

Om een dynamische en gezonde werkomgeving te
creëren zijn er verschillende hulpmiddelen. De basis
moet zijn een verstelbaar zit/sta bureau, ergonomische
bureaustoel en een monitorarm. Hiermee kan de
werkplek optimaal aangepast worden aan zijn/haar
gebruiker, want geen enkel persoon is hetzelfde.

Desgewenst kan onze therapeut ook langskomen om
direct een werkplekscan uit te voeren en u te helpen
het nieuwe bureau optimaal te benutten.

Onze adviseurs helpen graag bij het inrichten van de
werkplek en denken mee over de verschillende details.

Bureau met intelligente
zit/sta coach
De ID-Connect zit/sta coach geeft suggesties om
af te wisselen tussen zitten en staan. De software
communiceert met het bureau, waardoor u met één
druk op de knop kunt veranderen van houding én
waardoor uw activiteit gemeten kan worden. De
ID-Connect software laat u doelen stellen en helpt u
om deze te behalen. Eenvoudige bediening via de pc/
laptop en zelfs via een app op uw telefoon. ID-Connect
bevordert de motivatie om het gedrag te veranderen
en het verhoogt het rendement op het gebruik van
een zit-sta bureau.


















Actieve sta matten
Balans borden
Bureaufietsen
Zadelkrukken
Zit-/sta- hulpen
Monitorarmen
CPU en Thin client houders
Elektrificatie
Kabelgeleiding
Scheidingswanden
Ladeblokken
Opbergunits
Ergonomische muis of toetsenbord
Ergonomische bureaustoelen
Laptopstandaarden
Documenthouders

Het werken aan een gezonde
werkvloer betekent een
integrale aanpak
Kijk eens rond op kantoor. Hoeveel mensen zitten
er op hun stoel? En kijk dan eens naar de cijfers.
Mogen de verzuimcijfers omlaag en de productiviteit
omhoog? Dan is dit het moment om stappen te zetten
en het kantoor in beweging te krijgen.

Bezoek onze showroom of kijk op www.backshop.nl

