
Balanseringsbräda för stående skrivbord eller höj- och sänkbara arbetsstationer

Produkt ID: BALBOARD

Med balanseringsbrädan för stående skrivbord får du ett roligt och enkelt sätt att aktivera både kropp 
och sinne genom att få dig att röra på dig mer under din arbetsdag.

Att stå på jobbet är ett effektivt sätt att motverka de negativa konsekvenserna av att sitta still för 
mycket. Med försiktiga rörelser medan du står kan du få energi i din arbetsdag.

Balanseringsbrädan är utformad med en ostabil plattform att stå på. Det uppmuntrar till balanserande 
rörelser som bidrar till att engagera stabiliseringsmusklerna i dina ben och bål. Det kan förbättra din 
bålstabilitet och balans, samt bidra till att öka ditt fokus och vaksamhet.

Balanseringsbrädans för stående skrivbord vilar på en sfärisk bas, som låter dig luta och snurra utan 
problem. Du kan gunga fram och tillbaka, eller från sida till sida, för att röra dig försiktigt medan du 
står stilla. Det är enkelt att ta fram balanseringsbrädan från under skrivbordet, eller lägga tillbaka 
den, med fotkontrollfunktionen.

Balanseringsbrädan är tillverkad av hållbar plast med en mjuk mattbeläggning upptill för extra 
komfort. Den har fyra gummifötter som du enkelt kan fästa på brädan.

BALBOARD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  



Användning

• Rör dig medan du står stilla för att förbättra hållning och bålstabilitet

• Det perfekta tillbehöret för ditt stående skrivbord eller höj- och sänkbara arbetsstation

• Perfekt för användning i flera olika kontorsmiljöer, inklusive hemmakontor

Funktioner

• Uppmuntrar till försiktiga rörelser medan du står stilla, som bidrar till att engagera 
stabiliseringsmusklerna i dina ben och bål

• Balanseringsbräda för stående skrivbord på en sfärisk bas, vilket möjliggör ett brett rörelseområde

• Stöd en viktkapacitet på 136 kg

• Tillverkad av hållbar plast med en mjuk mattbeläggning upptill för extra komfort

• Enkel att ta fram från under skrivbordet med fotkontroll

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Allmänna 
specifikationer

Lutning med gummifötter: Vänster/höger upp till 4,5° 
och fram/bak upp till 7,9°

Lutning utan gummifötter: Vänster/höger lutning upp till 
7,9° och fram/bak upp till 9,4°

Balanseringsbrädan viktkapacitet: 136 kg

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. VARNING! ANVÄNDING PÅ EGEN RISK<br/> 
Balanseringsbrädan är utformad med en ojämn 
bottenyta som gör att du kan luta brädan, fram och 
tillbaka, eller från sida till sida, så att du kan röra dig 
medan du står stilla. Därför kan balansräkningen 
medföra risk för oavsiktliga fall och snubbelrisker. Läs 
alla instruktioner och varningar i bruksanvisningen innan 
du använder denna produkt.

Utseende

Färg Grå

Kabinettyp Av plast



Produktlängd 19.7 in [50.0 cm]

Produktbredd 13.8 in [35.0 cm]

Produkthöjd 2.4 in [6.2 cm]

Produktvikt 4.4 lb [2.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 6.7 lb [3.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - balanseringsbräda

4 - Gummifötter

4 - Skruvar

4 - Brickor

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


