SURF
SURFEN IS HET
NIEUWE ZIT TEN

ROVO SURF
AC TIEF ZIT T EN HO UDT JE FIT
SURFEN IS HET NIEUWE ZIT TEN
NIEU W

Surfen in plaats van zitten. Met de nieuwe ROVO SURF waait er
een frisse wind door kantoor. De SURF is namelijk dynamischer dan
welke zitoplossing dan ook. Het zadel zit ergonomisch perfect en
iedere beweging is maximaal voelbaar. Met een speels gemak
komt hierdoor het hele lichaam in beweging.
Net als bij het surfen op golven, activeert de ROVO SURF veel
spiergroepen tegelijk en ontlast zo het lichaam van opgebouwde
spanningen. De stofwisseling wordt geactiveerd en de intrinsieke
(rug)spieren worden getraind. Het is leuk, verfrissend en traint
het evenwichtsgevoel voor een gezonde houding.
Op zijn vijf wielen is de SURF zeer stabiel, maar toch makkelijk
verplaatsbaar. Voor snelle vergaderingen een kort team
overleg of als afwisseling van de
zit-sta werkplek.

NIEU W

3640 met zadelzitting

3640 met PU-zadelzitting

3630 comfortstoel

Voor de zadelzitting zijn hoogwaardige stoffen
beschikbaar, op aanvraag in twee kleuren. Met
gasveer hoogteverstelling, verschuifbare zitting
en 2 bewegingselementen.

Zadelzitting van PU, zacht, zwart,
onderhoudsvriendelijk. Met gasveer
hoogteverstelling, verschuifbare
zitting en 2 bewegingselementen.

Voor de ronde zitting staan hoogwaardige
stoffen tot je beschikking. Met gasveer
hoogteverstelling en 2 bewegingselementen.

Zadel
De zadelzitting bevorderd het impulsief dynamisch
zitten. Het zorgt voor een natuurlijke “core stability”
en traint de binnenliggende rugspieren en houdt de
tussenwervelschijven soepel.
ERGO BALANCE technologie
De geïntegreerde ERGO BALANCE
3D-technologie maakt zitten flexibel en
houdt spieren, tussenwervelschijven en
gewrichten fit. Surfen is actief ontspannen.
De zadelzit bevordert het zitcomfort in een
actieve houding. Het versterkt de spieren
en ontlast de wervelkolom.

Groot actief bereik
ROVO SURF heeft twee
bewegingselementen: onder de
zitting en dicht bij de vloer in
het voetenkruis voor een groot
bereik en veel dynamiek.

Gasveer
De dynamische gasveer bevorderd de beweging,
het werkt prettig, brengt de stofwisseling op gang
en activeert de doorbloeding.

Zithoogte verstelling

Ergonomisches
Produkt

De zithoogte is met de
gasveer traploos in te
stellen. De vering is licht en
stimuleert de beweging.

www.igr-ev.de
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Design
De SOLO is een compleet nieuw ontwerp dat
ROVO samen met ontwerper Henner Jahns
heeft ontwikkeld. Henner Jahns is eigenaar van
ontwerpbureau Gecco Vision in Los Angeles.
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