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OXIDESK & OXISEAT

OXIDESK

VEELZIJDIG INSTELBAAR
In een paar seconde stelt u Oxidesk in op uw maat. Eerst stelt u de zitting in aan de hand van uw beenlengte. Vervolgens past u de
hoogte en diepte van het ergoblad zodanig in dat uw ellebogen worden ondersteund op de juiste breedte en afstand van uw lichaam.

DE VITALISERENDE FLEXWERKPLEK
De Oxidesk, naar een idee van onderzoeksinstituut TNO ontwikkeld door Markant, is uw ultieme flexwerkplek
waar werken en bewegen onbewust samen gaan. Simpel en flexibel. Het ontwerp is zo eigentijds dat het
een eye-catcher/statement is voor ieder kantoor waar werknemers duurzaam ingezet worden.
U kunt gewoon werken, bellen, e-mailen of een krantje lezen, terwijl u onbewust werkt aan een
vitaal lichaam en geest.

FILOSOFIE OXISEAT
Verhoogde productiviteit
Gezondheidsverbetering
Fitter lichaam
Flexibel
Eenvoudig verplaatsbaar
Persoonlijke werkplek

FILOSOFIE OXIDESK

OXISEAT

Verhoogde productiviteit
Gezondheidsverbetering
Fitter lichaam

BEWEGEN OP DE WERKPLEK

Afwisseling werk
Flexwerkplek

De Oxiseat is familie van de Oxidesk. Onbewust komen werken en bewegen hier samen op deze comfortabele
fietswerkplek. In tegenstelling tot de Oxidesk is de Oxiseat toepasbaar in combinatie met uw werkplek. Dit heeft als

De Oxidesk is door Markant ontwikkeld naar een idee van TNO

voordeel dat alle gewenste middelen binnen handbereik zijn en de ergonomische instellingen behouden blijven. De
Oxiseat is makkelijk te verplaatsen waardoor deze flexibel inzetbaar is in iedere werkomgeving.

www.markantoffice.com/oxidesk

BLADHOOGTE EN
-DIEPTE

ELLIPTISCHE
BEWEGING

WEERSTAND

Verstelling van bladhoogte en
-diepte middels één comfortabel
geplaatste draaiknop.

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

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

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

WERKEN EN BEWEGEN
Bellen, lezen, typen, schrijven combineren met gezonde
lichaamsbeweging. Simpel en flexibel.

