
Balance board voor een sta bureau of zit-sta werkplek

Productcode: BALBOARD

Dit evenwichtsbord voor staande bureaus is een leuke en eenvoudige manier om zowel uw geest als 
lichaam te activeren, omdat het voor meer beweging tijdens uw werkdag zorgt.

Staand werken is een effectieve manier om de negatieve gevolgen van te veel zitten tegen te gaan. 
Door lage-impactbeweging tijdens het staan toe te voegen, kunt u uw werkdag helpen activeren.

Het evenwichtsbord is ontworpen met een instabiel platform voor staan. Daardoor worden 
evenwichtsbewegingen gestimuleerd om de spieren in uw benen en lichaam te stabiliseren. Daardoor 
kunt u uw kernstabiliteit en evenwicht verbeteren en bent u meer gefocust en alert.

Het evenwichtsbord voor staand werken rust op een bolvormige basis waardoor u gemakkelijk kunt 
kantelen en draaien. U kunt voor- en achterwaarts, of zijwaarts, bewegen voor soepele bewegingen 
tijdens het staan. Het evenwichtsbord kan eenvoudig van onder uw bureau worden verwijderd, of 
weer terug worden geschoven, met de voetbewegingsfunctie.

Het evenwichtsbord is gemaakt van duurzaam kunststof en is aan de bovenkant bekleed met zachte 
vloerbedekking voor extra comfort. Het is ook voorzien van vier rubberen poten, die u eenvoudig aan 
het bord kunt bevestigen.

De BALBOARD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Voeg beweging toe tijdens het staan, om uw houding en stabiliteit te verbeteren

• De perfecte accessoire voor staand werken of uw zit-sta werkplek

• Ideaal voor een breed scala aan kantoor toepassingen, inclusief thuiskantoren

Eigenschappen

• Stimuleert bewegingen tijdens het staan, om de spieren in uw benen en lichaam te stabiliseren

• Het evenwichtsbord voor staand werken rust op een bolvormige basis, die een groot 
bewegingsbereik mogelijk maakt

• Maximaal gewicht 136 kg

• Gemaakt van duurzaam kunststof en aan de bovenkant bekleed met zachte vloerbedekking voor 
extra comfort.

• Eenvoudig van onder het bureau te verplaatsen met voetbeweging

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Algemene specificaties Kantelen met rubberen poten: Links/rechts kantelen tot 
4,5° en voor-/achterwaarts tot 7,9°

Kantelen zonder rubberen poten: Links/rechts kantelen 
tot 7,9° en voor-/achterwaarts tot 9,4°

Maximale gewichtsbelasting van het evenwichtsbord: 
136 kg

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie WAARSCHUWING: GEBRUIK OP EIGEN RISICO<br/> Dit 
evenwichtsbord is ontworpen met een oneffen onderkant 
waardoor u het bord voor- en achterwaarts, of zijwaarts, 
kunt kantelen voor meer beweging terwijl u staat. 
Daardoor kan het evenwichtsbord het gevaar opleveren 
van  ongevallen door vallen en struikelen. Lees alle 
instructies en waarschuwingen in de handleiding voordat 
u dit product gebruikt.



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Grijs

Type behuizing Kunststof

Lengte product 19.7 in [50.0 cm]

Breedte product 13.8 in [35.0 cm]

Hoogte product 2.4 in [6.2 cm]

Gewicht product 4.4 lb [2.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 20.1 in [51.0 cm]

Package Width 14.0 in [35.5 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.7 lb [3.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Balance Board

4 - rubberen voetjes

4 - schroeven

4 - onderlegringen

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


