ERGO BALANCE: DYNAMIEK IN UW ZITHOUDING

STANDAARDUITVOERING

n voorkomt rug-nek-schouderklachten
of kan deze verminderen

Zo werkt het:

HOCKER:

De kern van deze gezondheidsbevorderende oplossing is onze ERGO BALANCE
techniek die zowel in de voet als onder
de zitting gemonteerd is (versie EB S2).
De middelste kolom kan hierdoor een 3Dbeweging maken en kantelen en vergroot
hiermee de straal waarin u kunt bewegen.
De bewegende zitting werkt dynamisch
en zit als een zitbal. Hierdoor zijn de benodigde microbewegingen mogelijk die
zorgen voor het trainen van de intrinsieke
rugspieren, het ontlasten van de tussenwervelschijven en bevorderd de bloedsomloop. Met dit gepatenteerde
zitconcept is de ROVO SOLO uniek in zijn
soort.

- Zit-hocker met zitting en ring.

n een dynamische zithouding traint
uw rugspieren
n zorgt voor een verbeterde
doorbloeding en stofwisseling
n ontlast de wervelkolom en
tussenwervelschijven
n verbetert de belastbaarheid van
de tussenwervelschijven
n optimaliseert uw zithouding
door regelbare ondersteuning
n 100% bewegingsvrijheid

Het ERGO BALANCE principe:

ONDERSTEL KLEUREN

Model 3800. Verstelbereik 54-69 cm
- Zit-sta hocker met zitting en ring.
Model 3810. Verstelbereik 63-86 cm

Zwart

Wit

- Bewegingsmodule in de voet (EB S1)
of in de voet en onder de zitting (EB S2)

ERGO BALANCE

- Afneembare zitting in 3D-stof:
in de kleuren zwart, kiwi, blauw,
rood, grijs en antraciet
- Metaaldelen: zitdrager, ring en de
verbinder van de monopad. De metalen
ring in de voet kan uitgevoerd worden
in witte of zwarte poedercoating.
Kunststof voet in het zwart

Met de ROVO SOLO gaat de afwisseling
tussen zitten en staan als vanzelf.
Bij het staan wordt u ontlast en bij het
zitten geanimeerd. ROVO SOLO is er niet
alleen voor het gezondere zitten en
staan maar is ook erg leuk in het
gebruik. De ROVO SOLO doet
onze slogan "verantwoord
zitten" alle eer aan.

OPTIONEEL (meerprijs):
- Monopad

Aanbevolen door IGR:
belangenvereniging van artsen,
fysiotherapeuten en ergonomen.

EB S1:
Elastomeer in de voet

EB S2:
Elastomeer in voet en zitting

GASVEER

MONOPAD

Gasveerhoogteverstelling
54 tot 69 cm of van 63 tot 86 cm

Pad met metaalverbinder in zwart

STOFFEN (voorbeeld)

De gepatenteerde technologie
ERGO BALANCE zorgt voor veilige
houvast en een goed zitcomfort in
elke zitpositie, want hoe verder
men naar de kant helt, hoe sterker
de ROVO SOLO weerstand laat
voelen en u er dus niet afvalt.

3D-STOF ELASTISCH
Druktechnische kleurafwijkingen mogelijk · Constructiewijzigingen voorbehouden
250 g/3.17/2’/460951 Printed in Germany

Veilige zitten in elke positie:

Rovo Benelux B.V.
Jan Tinbergenstraat 252
7559 ST Hengelo
Telefoon +31 85 4890 470
Nederland

100 % Polyamid,
40.000 Martindale,
4 lichtechtheid, 4-5 kleurvastheid,
EN 1021-1/-2 brandveiligheid
zwart, kiwi, blauw, rood, grijs, antraciet

www.rovobenelux.eu
3-45 schwarz

3-46 kiwi

3-47 blau

3-48 rot

3-49 grau

3-50 anthrazit

SOLO
ZITTEN
STAAN
BEWEGEN

Å

SOLO

DE MONOPAD
MULTIFUNCTIONEEL
EN BRILLIANT EENVOUDIG

TERUG NAAR DE
BASIS BEWEGING
MODEL 3810
MET MONOPAD

ROVO SOLO betekent bewegen:

Ç

EÉN OPLOSSING:
DYNAMISCH ZITTEN, STAAN EN BEWEGEN

Meer dynamiek op kantoor:
Door de ROVO SOLO in te zetten op kantoor maakt dat meerdere collega’s hem
gaan gebruiken. Hij kan permanent gebruikt worden of als bijzetkruk voor een
bespreking.
De ROVO SOLO is er altijd bij:
- bij kleine vergaderingen
- bij een snel overleg tussen collega’s
- aan het bureau of in de ontvangstruimte
- aan een zit-sta werkplek

MODEL 3800
MET RING

De toepassingen zijn zo divers voor
de ROVO SOLO als de ideeën van de
gebruiker.
Zitten of staan… met de ROVO
SOLO ben je perfect in balans!

É

Å Stabiele voet
Een grote diameter zorgt voor een stabiel
zitgevoel. De voet met de geïntegreerde
ERGO BALANCE techniek zorgt voor een
stevige doch dynamische zithouding op
ieder oppervlak.
Ç Comfortabele zitting
Door de ronde zitting zonder voorgevormde
zitrichting is de SOLO spontaan vanuit alle
richtingen inzetbaar.
É ERGO BALANCE Techniek
Het ERGO BALANCE bewegingsmechaniek
is direct onder de zitting geïntergreerd en
360° te bewegen. Hiermee reageert de
zitting op de kleinste bekkenbewegingen.
Deze bewegingen versterken de spieren en
zorgen voor gezonde tussenwervelschijven.
(Versie EB S2).

Ñ Gasveer hoogteverstelling
Traploos in hoogte verstelbaar tussen
de 54 tot 69 cm of de hoge uitvoering
van 63 tot 86 cm.

Ñ

Ö Makkelijke grip
Makkelijk verplaatsbaar door de fraai
vormgegeven ring. De ROVO SOLO is
licht in gebruik en gemakkelijk te
verschuiven.
 Monopad
Het multifunctionele monopad dient als
armsteun, als steun voor tablets en als
klein steuntje in de rug. Ga er ook eens
andersom opzitten! Zeer comfortabel en
leuk.

Ö

Lang staan is vermoeiend en kost veel
kracht. Uw benen en uw rug geven al
na korte tijd het signaal van moeheid af
door een vaak statische sta-houding.
Statisch zitten is tevens slecht voor uw
lichaam. Uw lichaam moet dus gedwongen worden in beweging te blijven. Dat
doen onze ERGO BALANCE oplossingen
maximaal. Met name bij de zit-sta
werkplekken is de ROVO SOLO uw
ideale stuk gereedschap om uw lichaam
in beweging te houden en te versterken
maar ook te ontlasten.
Met de traploos instelbare gasveer laat
de ROVO SOLO zich makkelijk aanpassen
aan iedere lengte. Het licht verende
gevoel in combinatie met de ERGO
BALANCE techniek zorgt voor een
ontspannen houding en houdt u fit.

Ontwerp: Henner Jahns
De SOLO is een compleet nieuw
ontwerp die ROVO samen met ontwerper
Henner Jahns heeft ontwikkeld. Henner
Jahns is eigenaar van ontwerpbureau
Gecco Vision in Los Angeles.
De vorm van de ROVO SOLO verraadt
gelijk de functie van de stoel. In de
standaardversie is het zitkussen
omsloten door een ring waarmee de
ROVO SOLO makkelijk te verplaatsen is.
De ROVO SOLO brengt een prettige
frisse dynamische sfeer in uw kantoor.



