Oxifamily
De actieve werkplek

Oxifamily
Wanneer u werkt op de Oxidesk, Oxiseat, Oxistep of Oxibike maakt
u een vituele wandeling, waardoor u tot 30% sneller leest.
:HUNHQGRSHHQYDQRQ]HEXUHDXƬHWVHQ]LMQXZEHQHQLQEHZHJLQJ
maar bent u moeiteloos in staat uw bovenlichaam stil te houden. Hierdoor kunt u
JHFRQFHQWUHHUGZHUNHQ%HZHJHQGUDDJWELMDDQJHZLFKWVFRQWUROHHQYHUODDJGGH
kans op rugklachten. Daarnaast zorgt regelmatig bewegen voor een vermindering
op het risico van de ontwikkeling van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.
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Verhoogde productiviteit
Gezondheidsverbetering
Fitter lichaam
Flexibel
Eenvoudig verplaatsbaar
3HUVRRQOLMNHZHUNSOHN

Weerstand

Bladhoogte en -diepte

De weerstand is middels

Verstelling van

een draaiknop eenvoudig te

bladhoogte en -diepte

verstellen. Weerstandbereik

middels één comfortabel

in 8 stappen.

geplaatste draaiknop.

Oxidesk
De Oxidesk, naar een idee van onderzoeksinstituut TNO ontwikkeld door
0DUNDQWLVXZXOWLHPHƮH[ZHUNSOHNZDDUZHUNHQHQEHZHJHQRQEHZXVW
VDPHQJDDQ6LPSHOHQƮH[LEHO+HWRQWZHUSLV]RHLJHQWLMGVGDWKHW
een eye-catcher/statement is voor ieder kantoor waar
werknemers duurzaam ingezet worden.
8NXQWJHZRRQZHUNHQEHOOHQHPDLOHQRIHHQNUDQWMHOH]HQ
WHUZLMOXRQEHZXVWZHUNWDDQHHQYLWDDOOLFKDDPHQJHHVW

Verhoogde productiviteit
Gezondheidsverbetering
Fitter lichaam
Afwisseling werk
Flexwerkplek

7HFKQLVFKHVSHFLƬFDWLHV
ǡ Werkblad hoogte:
760 mm -/- 1030 mm
ǡ Zithoogte: 610 mm -/- 750 mm
ǡ Uitwendige afmetingen: (L x B x H)
- min. 1250 x 900 x 760 mm
- max. 1800 x 900 x 1030 mm
ǡ Weerstandbereik:
8 stappen (15 W - 50 W)

Elliptische Beweging
De elliptische beweging zorgt
voor een stabiel bovenlichaam
tijdens het bewegen.
Daardoor kunt u
ongestoord werken,
lezen, schrijven of typen.
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Weerstand

Zithoogte

De weerstand is middels
een draaiknop eenvoudig te
verstellen. Weerstandbereik
in 8 stappen.

De zithoogte is instelbaar
van 610 mm tot 750 mm.
Door het comfortabele
platte zadel kan de Oxiseat
ook gebruikt worden door
dames met een rok.

Neuswiel

Wielen

De Oxiseat is voorzien van
Neuswiel met handvat, zodat
deze gemakkelijk kan worden
opgetild en verplaatst.

Door de achteraan geplaatste
wielen, kunt u de Oxiseat
gemakkelijk verrijden en
kunt u, wanneer u aan uw
werkplek zit, de Oxiseat
verrijden om comfortabel en
geconcentreerd te werken.

Oxiseat
De Oxiseat is familie van de Oxidesk. Onbewust komen werken en bewegen hier
VDPHQRSGH]HFRPIRUWDEHOHƬHWVZHUNSOHN,QWHJHQVWHOOLQJWRWGH2[LGHVNLV
de Oxiseat toepasbaar in combinatie met uw werkplek.
'LWKHHIWDOVYRRUGHHOGDWDOOHJHZHQVWHPLGGHOHQELQQHQKDQGEHUHLN]LMQHQ
GHHUJRQRPLVFKHLQVWHOOLQJHQEHKRXGHQEOLMYHQ'H2[LVHDWLVPDNNHOLMNWH
YHUSODDWVHQZDDUGRRUGH]HƮH[LEHOLQ]HWEDDULVLQLHGHUHZHUNRPJHYLQJ
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Verhoogde productiviteit
Gezondheidsverbetering
Fitter lichaam
Flexibel
Eenvoudig verplaatsbaar
3HUVRRQOLMNHZHUNSOHN

Markant | 7

Oxibike

Micro verstelling

Zadeldiepte

De Oxibike beschikt over
een Micro weerstand
verstelling, zodat u altijd
de juiste weerstand hebt
waarbij u zich prettig voelt.

Naast zadelhoogte is het
ook mogelijk om de zadel
diepte aan te passen,
zodat u een perfecte
houding kunt aannemen
achter uw werkplek.

'H2[LELNHLVYRRU]LHQYDQVWHXQEDUV]RGDWKLMVWHYLJHQVWDELHOVWDDW
,QFRPELQDWLHPHWKHW]ZDDUGHUHYOLHJZLHOELHGWGLWHHQVWDELHOHHQ
VWHYLJHEDVLVRPRQJHVWRRUGHQJHFRQFHQWUHHUGWHEOLMYHQZHUNHQ
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7UDSZHHUVWDQG0LFURYHUVWHOOLQJYRRUGHMXLVWHZHHUVWDQG
Zadel in hoogte verstelbaar
Maat: 105x48x75cm (LxBxH)

Hoogte instelling
Het zadel van de
Oxibike is instelbaar
van 725 tot 875 mm.
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Oxistep

Digitaal display

Hartslagmeter

De Oxistep heeft een digitaal
display welke: tijd, snelheid,
totale afstand, verbrande
caloriën, afgelegde afstand,
omwentelingen per minuut
en hartslag aangeeft.

In de handvatten
van de Oxistep zit de
harslagmeter verwerkt.
Tevens is de Oxistep voorzien
van comfortabele rugsteun.

'H2[LVWHSLVGHNOHLQVWHWHOJYDQGHIDPLOLH2[LVWHSLVJHPDNNHLMN
YHUULMGEDDUGRRUPLGGHOYDQGHZLHOHQDDQGHYRRU]LMGH
Tevens is de Oxistep voorzien van digitaal display en hartslagmeter.
1DJHEUXLNNXQWXGH2[LVWHSRSYRXZHQHQJHPDNNHOLMNRSEHUJHQ
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7UDSZHHUVWDQG0LFURYHUVWHOOLQJYRRUGHMXLVWHZHHUVWDQG
'LJLWDDOGLVSOD\PHWVQHOKHLGKDUWVODJDIVWDQGWLMGHQFDORULHPHWHU
Zadel in hoogte verstelbaar
:LHOHQDDQYRRU]LMGHRPGH2[LVWHSWHYHUSODDWVHQ
Maat: 107x52x70cm (LxBxH)

Zadelhoogte
Het zadel van de
Oxistep is instelbaar
van 750 tot 820 mm.
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.staand-werken.nl
www.zadelstoel.nl
www.project-inrichting.nl

