Blijf in beweging... met Backapp
en de REISS Avaro Q Bench.
Ergonomie hoeft niet in de weg te staan van stijl en teamwork. Dit bewijzen het
Noorse Backapp en het Duitse REISS Büromöbel. 2 bedrijven slaan de handen in
mekaar voor een match made in heaven:
I Backapp Smart biedt je een ongeëvenaard zitcomfort op maat van de zit-sta
werkplek. Met deze zadelstoel zit je met open bekkenhoek en combineer je de
voordelen van staand en zittend werken.
I De oerdegelijke REISS Avaro Q Bench bevordert het actieve team-work en de
directe communicatie maar laat voldoende ruimte voor privacy. Een individuele
team-werkplek die je zelf kleur kan geven en omvormen tot jouw persoonlijke
comfortzone.

Ergonomics meet style and team spirit.
De REISS Avaro Q Duo-Bench en de Backapp Smart bureaustoel voorzien je van maximale flexibiliteit op het gebied van ergonomie,
communicatie en en individueel werkplek design. Zowel bureau als stoel promoten de gezondheid door je in beweging te houden.
De werkplek stelt je in staat om makkelijk te switchen tussen zittend en staand werken terwijl de stoel je een actieve zithouding biedt
en tegelijk je rug- en buikspieren helpt te trainen.

REISS Avaro Q Bench

Backapp Smart

De Duo-werkplek REISS Avaro Q Bench is de zit-sta oplossing
voor teamplayers. Ze biedt de gebruiker een genereuze
persoonlijke werkruimte, een voldoende afgeschermde
werkzone die tegelijk de communicatie met collega’s bevordert.
Optionele uitrustingen maken het bureau nog beter afgestemd
op de individuele werkomgeving.

De Backapp Smart is DE ergonomische stoel voor hoge werk- en
vergaderplekken. Op een Backapp zit je met de voeten op de
voetenring. Deze is onderaan voorzien van een dempend material waardoor je makkelijk gaat bewegen. Door het in- en uitdraaien van de kunststof bal onderaan de stoel, bepaal je zelf hoeveel
beweging je wenst. Dankzij de zithouding met open hoeken en
de draaiende heupbewegingen is zitten op de Backapp Smart
echt iets unieks. Je oefent de buik- en rugspieren zonder dat je
er door wordt afgeleidt. De geïntegreerde bekkensteun houdt je
in balans.
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Motorische hoogteverstelling 650–1.250 mm
Zeer gevoelige Piezo sensor voorkomt botsingen en stopt de
motor bij ongewenste aanvaringen
Optioneel met REISS-touch – een toetsloze hoogteverstelling
Tafelbladen verschuifbaar voor toegang tot kabelbak
Geïntegreerde horizontale kabelbak met intelligente geleiding
Optioneel bureauscherm voor meer privacy
Optioneel metalen sluitzijde met bedrijfslogo en verlichting

Bovendien verbrand je dankzij de balanstraining ongeveer 19%
meer lichaamsenergie in vergelijking met een gewone bureaustoel.
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04924 Bad Liebenwerda, Germany
www.reiss-bueromoebel.de
Phone: +49 35341 48-360
E-Mail: info@reiss-bueromoebel.de

Aluminium basis uit 99,9% gerecycleerd materiaal
Zadelzit verkrijgbaar in 4 afwerkingen
Makkelijk regelbare kantelfunctie door het in- en uitdraaien
van de bal – met geïntegreerde stabiliteits indicator
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