
Fylder kun ganske lidt. Stilles op 

og pakkes væk på under 2 minutter.

"STEPPIE HOME SAFE" 
 

G o d  e r g o n o m i  o g s å  p å
h j e m m e a r b e j d s p l a d s e n

HOME SAFE-

pakken fra 

Kr. 2995,- 
ex. moms

 

Bedre kropsholdning både

siddende og stående 

Som den eneste af sin art yder

Steppie Desk Riser fuld

underarmsstøtte

Skærmen kommer op i rette højde

vha. Laptop Riser og ved at bruge

eksternt tastatur og mus øges

effektiviteten.

Det skadelige stillesiddende

arbejde kan veksles med mere

stående, som giver bedre kredsløb –

også til hjernen

Steppie Balancepladen sikrer, at

man kan man stå længe, uden at

blive træt, fordi man står dynamisk i

stedet for statisk

Større effektivitet med en optimalt

indrettet arbejdsplads

Mindre sygefravær, mindre smitte

blandt medarbejdere

Hjemmearbejde er tidsbesparende

og godt for miljøet

Øget effektivitet pga. færre

forstyrrelser i arbejdstiden

Med Steppie HOME SAFE-pakken sikres

en ergonomisk god og forsvarlig

hjemmearbejdsplads med blandt andet

disse fordele:



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.

Pris: 1995,- 

 

Laptop Riser er perfekt, når du skal arbejde ved

en pc derhjemme. Den kan indstilles i mange

højder og  løfter laptoppen 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.

Pris 199,-

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.

Steppie Soft Top øger komforten når du står.

Boblerne er udviklet efter zoneteapeutiske

principper er bløde og dynamiske og giver

dine fødder en positiv feedback. Begge

produkter kan bruges hver for sig, I

kombination bliver stående arbejde i mange

timer let og behageligt.

Steppie balancepladen 895,-

Steppie Soft Top 520,-

HOME SAFE-pakkens produkter

Steppie ApS - Sct. Laurentii Vej 40 A -  9990 Skagen 

 Tlf. 3514 7117 - info@steppie.dk

Pakkepris 4 dele: 2995,- 3743,75 ex./incl moms Spar 614,- 767,50,-  ex./incl. moms


