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swopper. Най-доброто за Вашия гръб.
Конвенционалните столове принуждават Вашето тяло
да се нагажда към тях, като резултатът е неправилна
стойка, болки и напрежение във врата, гърба и кръста.
swopper - носителят на множество международни награди за активен стол, слага край на всичко това. Благодарение на неговото уникално триизмерно движение
се приспособява към Вас, а не обратното!

Ето защо swopper се препоръчва от много известни лекари и кинезитерапевти, между които и професор Dietmar
Schmidtbleicher от J.-W.-Goethe-Univesitаt, Frankfurt:
‘’От физиологична и превантивна гледна точка, swopper
без съмнение превъзхожда конвенционалния стол. Той
Ви насърчава да се движите много повече в сравнение
с обикновен стол’’.

Активният начин на седене с много често промени в позата, Ви стимулира да се движите повече, укрепвайки по
този начин гръбначния Ви стълб. Вие сте във форма и се
чувствате комфортно!

Повече информация относно изследвания и мнения на
експерти може да откриете на: www.swopper-bg.com
И не на последно място: Новият модел swopper WORK
е единственият 3D-активен стол в света, сертифициран като офис стол съгласно Европейският стандарт
DIN EN1335.

Шест предимства. Най-важните.
1. Винаги правилна позиция

4. Активна превенция на кръвоносните съдове

swopper Ви поощрява постоянно да променяте стойката си.
Вие автоматично заставате с изправен гръб много по-често от
преди. И понеже swopper следва движенията Ви, Вашият гръб
остава изправен, дори и когато се навеждате към бюрото си.

Специалната седалка на swopper е с изпъкнала форма. Тя
елиминира появата на точки на напрежение и натиск. Движението по време на седене стимулира преноса на кръв към
сърцето.

2. Ползвотворно влияние върху междупрешленните дискове

5. Поддържане на ставните връзки и ставите във форма

Триизмерното позициониране на swopper елиминира едностранния натиск върху междупрешленните дискове, като ги
поддържа здрави и еластични.

3. Трениране на мускулите

Активно-динамичното седене стимулира също така движението на ставите и техните връзки. Чрез него се повишава
образуването на колаген, заздравяват се връзките и сухожилията и се възпрепятстват ставните заболявания.

swopper подтиква цялото Ви тяло да се движи, укрепвайки
стомашната стена, гърба и мускулите на краката. По този начин се предотвратява появата на различни форми на болки
във врата, кръста и гърба.

swopper укрепва горната част на Вашето тяло, освобождава
диафрагмата и стимулира кръвообращението. Той е не само
здравословен, но и забавен!

6. Стимулира кръвообращението и подобрява настроението

Вашите изисквания са индивидуални. Както и swopper
‘’Стандартно тяло’’ не съществува. Всеки човек има индивидуални изисквания към начина на седене, затова swopper е създаден с
много различни функции и предлага възможни варианти за избор на дизайн и цвят. Вие може да приспособите оптимално всеки
swopper към себе си, съобразно височина на седене, странични движения и собственото Ви тегло.
Модели

Принадлежности:

конструкция - антрацит
конструкция - титаний
кръгла основа - с метални стъпки
кръгла основа - с филцови стъпки
кръгла основа - с колела
DYNAMIC - облегалка
DYNAMIC - облегалка с калъф

Тегло:

без облегалка - 11 кг
с облегалка - 17 кг

Диаметър на
кръглата основа:
без колела - 55 см
с колела - 58 см

Пружинна система:
swopper STANDARD
Основният модел
със здрав калъф
от Softex®

swopper CLASSIC

swopper WORK

swopper CARE

swopper SADDLE

Класическият многофункционален модел с богата гама
допълнителни аксесоари

Пълният комплект
с DIN EN 1335 включва
колела и облегалка

за използване
специално в областта на
здравеопазването

Специална
ергономична
седалка

MEDIUM - оптимизирана
за 60 - 120 кг

Калъфи

Микрофибър
Ферари червено

Микрофибър
Сиво

Микрофибър
Пясъчно

Микрофибър
Черно

Микрофибър
Теракота

Микрофибър
Кралско синьо

Кожа
Черно

Stamskin
Бяло

Softеx
Черно

Микрофибър
Капучино

Кожа
Черно

Микрофибър - висококачествена материя с изключителни свойства и кадифено усещане. Дишаща, лесна за почистване и с висока устойчивост на износване.
Кожа - висококачествена кожа, лесна за поддръжка, оцветена с растителни багрила. Антистатична, антибактериална, антимикробна, антигъбична, водоустойчива и негорима. Изключително лесна за почистване.
Softеx - материя, комбинация между памук и синтетика. Лесна за почистване с висока устойчивост срещу износване, зацапване и издръ жлива при влажни условия.

Опции

Метални
стъпки

Филцови
стъпки

Колела

Конструкция
антрацит

Конструкция
титаний

Облегалка
DYNAMIC

Калъф за
облегалка
Ферари - червен

Калъф за
облегалка
Кралско син

Калъф за
облегалка
черен

Калъф за
облегалка сив

