"HOME SAFE"
God ergonomi også på
hjemmearbejdspladsen
Med HOME SAFE-pakken sikrer I
jeres medarbejdere en ergonomisk
god og forsvarlig hjemmearbejdsplads med blandt andet disse fordele:
I bryder det skadelige stillesiddende arbejde med mere
stående og får dermed bedre
kredsløb - også til hjernen.
Opnår bedre kropsholdning med
skærmen i rette højde.
Bredt, flytbart tastatur sikrer
optimalt arbejde og hindrer
spændinger i skuldre og nakke.
Vertikal mus eller Mousetrapper
hindrer museskader i arme og
håndled
Større effektivitet med en optimal
arbejdsplads

HOME SAFEpakken:
Kr. 2.995,excl. moms

Fylder kun ganske lidt.
Stilles op og pakkes væk
på under 2 minutter.

HOME SAFE-pakkens produkter
Steppie Desk Riser ændrer et alm. spisebord til
et effektivt hæve/sænkebord, så du kan veksle
mellem at sidde og stå.
Derved undgår du de negative konsekvenser af
at sidde for meget.
Steppie Desk Riser foldes sammen med et tryk,
fylder derefter meget lidt og kan stilles væk, fx.
bag en dør.
Steppie Balancepladen er et "must" ved en
stående pc-arbejdsplads. Den gør stående
arbejde meget behageligere og den
dynamiske bevægelse gør, at du kan stå i
meget længere tid uden at blive træt.
Det træner på lang sigt musklerne i ryg og
ben, giver bedre kropsholdning og fremmer
kredsløb og forbrænding.
Lap Top Riser er perfekt, når du skal arbejde
ved en pc. Den kan indstilles i mange højder
og erstatter monitor og monitorarm.
Den løfter lap toppen op i rette højde, så du
undgår at sidde og bøje nakken for at se på
skærmen. En stilling som ellers ville belaste
nakkens muskler og give dig spændingssmerter og hovedpine.
Vertikal mus eller Mousetrapper gør arbejde
med musen mere skånsomt og mere effektivt.
Begge produkter forhindrer spændinger og
smerter i skuldre og arme. Trådløse produkter
er skånsomme for pc'ens usb-porte og letter
oprydningen efter endt arbejdsdag.
Vertikal mus er inkl. i pakkepris. Merpris for
Mousetrapper er 1.520,-

Tastatur som er bredere end laptoppens,
giver mere naturlig stilling for arme og
håndled og øger effektiviteten.
Trådløst og skåner derved usb-porte og gør
oprydning let og hurtig, når arbejdspladsen
pakkes sammen.

