
Verstelbare ergonomische voetensteun voor onder bureau

Productcode: FTRST1

Deze verstelbare voetsteun voor onder het bureau verbetert uw comfort en productiviteit, doordat u 
de hele dag een ergonomische positie behoudt. Het is een voordelige manier om uw werkplek aan te 
passen. U kunt uw voetsteun in de meest comfortabele stand zetten omdat u de hoogte en hoek altijd 
kunt aanpassen.

Goed uitgelijnde voeten en rug helpen u de hele dag comfortabeler te werken. Met deze voetsteun 
voor onder het bureau kunt u uw betere houding behouden door uw werkconfiguratie aan te passen.

De voetsteun heeft een groot platform dat is ontworpen voor vele verschillende gebruikersbehoeften. 
Door de ideale afmetingen (45 x 35 cm) biedt deze steun dagelijks comfort en past ook gemakkelijk 
onder uw bureau. U kunt de hoogte van de voetsteun gemakkelijk verstellen van 9,5 tot 12,3 cm.

En door gewoon op het platform te duwen, kunt u ook de hoek van de voetsteun aanpassen en deze in 
twee kantelstanden zetten: 0 ° tot 15 ° en 0 ° tot 30 °. Drie verstelbare functies zorgen ervoor dat u 
uw werkplek voor meer comfort kunt personaliseren.

Dankzij het schommelontwerp kunt u uw voeten heen en weer bewegen, waardoor u uw enkels en 
kuiten kunt rekken. De voetsteun verhoogt uw voeten voor een betere bloedsomloop en minder 
vermoeidheid.

Het met rubber beklede platformoppervlak voorkomt dat uw voeten van de voetsteun glijden. En de 
massage-noppen kalmeren uw voeten als u lange tijd moet zitten.

De FTRST1 wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Ideaal voor kantoormedewerkers in commerciële, zakelijke en werkomgevingen voor een beter 
zitcomfort

• Voor verbeterde ergonomie bij bureauwerk

Eigenschappen

• Werk comfortabeler met deze verstelbare voetsteun

• Groot platform 45 cm x 35 cm is geschikt voor vele verschillende behoeften

• In hoogte verstelbaar van 9,5 cm tot 12,3 cm

• Eenvoudig aan te passen met twee kantelhoeken (15°/30°), voor een comfortabele stand

• Gebruik de oppervlakte-noppen en rolbeweging van het platform om de bloedsomloop te verbeteren 
en als voetmassage

• Antislip rubberen oppervlak

Prestaties

Garantiebeleid 5 Years

Hoogte verstelling Ja

Minimum Height 3.7 in [95 mm]

Maximumhoogte 4.8 in [123 mm]

Kantelen 0° / -30°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Plastic and Aluminum

Lengte product 19.9 in [50.5 cm]



Breedte product 14.2 in [36.0 cm]

Hoogte product 3.7 in [9.5 cm]

Gewicht product 6.6 lb [3.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 14.2 in [36.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.6 lb [3.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Voetsteun

1 - verkorte handleiding

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


