
WORK & MOVE Desk
Home

Zit-sta bureau voor thuis

Creëer thuis een actieve werkplek met het compacte en
handverstelbare WORK & MOVE Desk Home.

De hoogte is handmatig en eenvoudig instelbaar. Met de
meegeleverde WORK & MOVE coach zorgt dit gegarandeerd voor

meer beweging en een verhoging van uw energieniveau.

Het afwisselen van zitten en staan tijdens het werk zorgt voor meer variatie in
werkhoudingen gedurende de dag. Dit leidt tot minder ongemak in rug, nek en
schouders in vergelijking met het uitsluitend verrichten van zittend werk aan
een regulier bureau (Choi, 2010; Konijn et al., 2008; Hedge en Ray, 2004;
Karlqvist, 1998).

Ook heeft het afwisselen van staan en zitten als positief gevolg dat de
concentratie langer op een hoog peil kan blijven (Ebara, et al., 2008). De
daadwerkelijke werkprestatie tijdens beeldschermwerk wordt aanzienlijk
verbeterd door een zit-sta bureau (Garrett et al., 2016; Choi, 2010; Hedge en
Ray, 2004).

Thuis werken en bewegen

Dankzij de WORK & MOVE meldingen wisselt u 229% meer af tussen staan en

zitten, in vergelijking tot een zit-sta tafel zonder WORK & MOVE zit-sta coach.

Studies tonen aan dat het u bij het gebruik van WORK & MOVE 83% meer staat

en ook 36% productiever bent t.o.v. gebruikers zonder WORK & MOVE zit-sta

coach. (Garrett et al, 2019: Texas A&M University study at Chevron).

Met behulp van de WORK & MOVE Desk home zorgt u dat u tijdens een

werkdag, thuis of op kantoor, meer gedaan krijgt én u heeft meer energie over

aan het einde van een werkdag.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/zit-sta-bureau/work-en-move-desk-home/


De kenmerken van de WORK & MOVE Desk Home

Simpele bediening
Dit zit-sta bureau is uitgerust met een
bedieningshendel. Hiermee stel je het bureau
binnen no-time in op de gewenste hoogte.
Vanaf nu geen tijdrovende bediening met
zwengel meer en sneller switchen tussen zitten
en staan dan met een elektrisch zit-sta bureau.

Handmatig in te stellen
De WORK & MOVE Desk Home is uitgerust met
een gasveer. Dit betekent dat het bureau
handmatig snel in hoogte kan worden
ingesteld. Er is dus geen aansluiting met het
stopcontact nodig. U wisselt hierdoor
eenvoudig tussen zitten en staan.

Elke gewenste hoogte
Een traploze gasveer instelling zorgt ervoor dat
de WORK & MOVE Desk Home in elke gewenste
hoogte is in te stellen. U kunt handmatig de
hoogte instellen. Afwisselen tussen zitten en
staan of verandering in houding gaat snel én
eenvoudig met de traploze hoogte instelling.

Tijdig wisselen
Dankzij de meegeleverde WORK & MOVE
software verteld uw coach u na het instellen
van uw persoonlijke zit en sta momenten
wanneer het tijd is om te gaan zitten en staan.
Ook enkele maanden na ingebruikname zorgt
de coach dat u nog steeds voldoende afwisselt.

Compact met werkruimte
De WORK & MOVE Desk Home is een compact
zit-sta bureau. Het compacte formaat zorgt dat
het prima in uw thuiskantoor past of als thuis-
werkplek kan dienen. Bovendien heeft het
voldoende werkruimte om uw laptop, toetsen-
bord, papieren en andere spullen te plaatsen.

Met persoonlijke coach
De meegeleverde WORK & MOVE software is
uw persoonlijke coach die zorgt voor het juiste
werk-rust ritme, zowel fysiek als mentaal.
Afwisselen van houding wordt bevorderd en u
beweegt fysiek en mentaal meer, waardoor uw
concentratie en productiviteit verbeteren.

Kenniscentrum

Staand-zittend werken wordt steeds populairder. Maar
wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van afwisselend
staand-zittend werken? Draagt het alleen bij aan de
gezondheid of ook aan andere factoren? Deze impact is
onderzocht d.m.v. meerdere onderzoeken onder
callcenter medewerkers.

Procesoptimalisatie en scherpe targets verbeteren de
prestatie van...

Specificaties

Breedte 1200 mm

Hoogte 1130 mm

Diepte 700 mm

Gewicht 32.0 kg

Artikelnummer: BNEWMDHWTW120

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl
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https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/staand-zittend-werken-wat-is-nu-echt-de-impact/

