
Stå opp for din framtid!

www.activestand.no

Active Stand er stødig og trygg å bruke for alle. Den kan brukes på kontoret ved en hev- 
og senk arbeidsplass, og ved nesten alle plasser hvor det er stående arbeid! 

Når du arbeider stående får du mer energi og en bedre konsentrasjon ved at du bygger 
sterkere rygg, mage, lår, legger og rumpe! Nakke og skuldre jobber i en avslappet- og 
stressfri stilling. Blodsirkulasjonen og balansen bedres, samt at fordøyelsessystemet 
stimuleres. Dette er livsviktig! Active Stand aktiverer hele kroppen. Du vil tenke og føle deg 
bedre, samtidig som du oppnår en bedre helse! Lengre levetid?... “Les mer på side 2.

En del av

Active Stand S50

Materiale:

Farge:

Dimensjoner:

Dim. innpakning:

Vekt:

Vekt innpakning:

*Garanti:

EAN kode:

Art. nr:

Polyuretan

Grå

51 cm x 36 cm x 2,2cm

51 cm x 36 cm x 2,2cm

2200 g

2350 g

5 år

7090000301606

99903

Active Stand S45

Materiale:

Farge:

Dimensjoner:

Dim. innpakning:

Vekt:

Vekt innpakning:

*Garanti:

EAN kode:

Art. nr:

Polyuretan

Grå

45 cm x 31 cm x 2 cm

45 cm x 31 cm x 2 cm

1650 g

1800 g

5 år

99904
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Produsent
 PUR PLAST AS

-Utviklet i samarbeid med 
Innovasjon Norge

Unikt 
materiale!

Active Stand er konstruert slik at svikter. 
Dette demper og avlaster. Denne effekten 
bidrar til at det blir motiverende å stå!

Vil du lære mer om 
brettet? Besøk 
www.activestand.no 
og se demovideo av 
Active Stand!

Demper og avlaster

Se video!

Få en bedre 
helse med 

Active Stand!

http://www.activestand.no
http://www.activestand.no


For mye sitting er den største årsaken til livsstilsykdom-
mer. Å redusere sitting er minst like viktig som å øke fysisk 
aktivitet! Bare tenk etter hvor mye du sitter i løpet av 
dagen.. Kroppen vår trenger belastning, ikke avlastning. 
Bevegelse skaper god hjerte og hjerneaktivitet! Å redusere 
sittetiden er bokstavelig talt livsviktig! Bli motivert til å stå, 
få en bedre helse og lev lenger! 

Visste du at når du står, forbrenner du minimum 3x mer 
enn når du sitter? Du går altså ned i vekt mens du jobber! 
Active Stand aktiverer hele kroppen. Du vil tenke og føle 
deg bedre, samtidig som du går ned i vekt (Økt forbren-
ning) og oppnår en bedre helse!

Få en bedre helse!

Ned i vekt?

Ryggproblemer?
Ryggplager skyldes stillesit-
tende og ensidige posisjoner. 
“Gode ergonomiske” stoler 
gir ikke den nødvendige 
aktiviteten/ belastningen 
ryggen trenger. Støtte-
muskulatur i mage og rygg 
blir dårligere og skader kan 
lettere skje. Sitte godt er bra, 
men det beste er å redusere 
sittetid.

Se video på
www.activestand.no

“Å redusere 
sittetiden er 
bokstavelig talt 
livsviktig!”

Mike Wilson
Kiropraktor & ergonomisk rådgiver
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Kroppen har det best når den brukes! Vi trenger belastning, ikke avlastning. 
Våre ben behøver aktivitet for å opprettholde beveglighet og styrke. Når vi 
bruker bena, pumper benmuskulaturen (Venepumpen) blod til hjertet og 
rundt i kroppen. Dette stimulerer det meste av kroppen, blodsirkulasjonen, 
hjertet, hjernen, balansen og fordøyelsessystemet!

Visste du at 1 av 10 
bruker sitt hev- og 
senkbord?

Stående arbeid er bra!

Bruker du ditt hev- 
og senkbord?

Trener lår og rumpe

Avlaster føttene

Aktiviserer legg 
og venepumpen. 
Den pumper blodet 
tilbake til hjertet 
mot tyngdekraften

Styrker rygg og mage

Avlaster skuldre og 
nakke

Offitec AS

Strømsveien 230

0668 Oslo

Tlf: 23 00 28 00

Epost: offitec@offitec.no

www.offitec.no
www.activestand.no
www.facebook.com/activestand

http://www.activestand.no
http://www.activestand.no
http://offitec.no/ergonomi/benoghjerte
http://www.facebook.com/Offitec
http://www.youtube.com/channel/UCn4hvVnyWs2I46Ue--v_6Yg
mailto:offitec%40offitec.no?subject=...

