
Pivot on minimalistinen työtuoli, jonka kiertotoi-
minto haastaa tavalliset istuimet – myös ergono-
miassa. Toisin kuin useimmissa istuimissa Pivot 
pitää myös ryhdin ja vireystason hyvänä. Sillä 
se ei ole istuin, vaan aktiivinojain, joka kannus-
taa pysymään liikkeessä, keventäen painoa 
jaloilta ja painetta alaselästä. 

Pivotin painotetun lattiavasteen muotoilu mah-
dollistaa liikkeen. Voit pyöriä 360 astetta uudel-
leen ja uudelleen halumaasi suuntaan. Pivotilla 
voi keikkua, kallistua ja pyöriä – mikä liike 
kenellekin on luontaista. Lattiavasteen valettu 
kumimuotoilu antaa sopivasti kitkaa, niin että 

liikkumisen vapaus säilyy, vaikka lattiapintaa 
olisi niukalti käytössä.  

Sivukahvoilla Pivotin korkeutta on helppo sää-
tää. Pivot toimii parhaiten nojatukena – vaikka 
sillä voi istuakin. Pivot onkin siis monipuolinen 
työkaveri, joka tukee pystympää asentoa.
 Pivotin muotoilussa on tarkoituksellista 
leikkimielisyyttä, jotta se ylittäisi odotukset, joita 
työtuoleihin kohdistuu. Pivotin käänteentekevän 
muotoilun ansiosta käytössä ei ole vain moni-
puolinen aktiivinojain, vaan piirun verran enem-
män keveyttä, liikettä ja leikkiä, jotta jaksaisi 
paremmin!

PIVOT
360° pyörivä nojatuki & aktiivinojain



#uprightrevolution

360° LIIKKUVA NOJATUKI & AKTIIVI-ISTUIN
TEKNISET TIEDOT + OMINAISUUDET

ISTUINOSAN PEHMUSTEEN VAIHTOEHDOT YKSITYISKOHDAT

KÄYTTÖIDEOITA

MATERIAALIT

PAKKAUSTIEDOT

Korkeus 66 cm–90 cm
Lattiavaste Ø 34 cm ellipsi
Paino 7 kg

OSA   MATERIAALI

Muotoiltu istuin Lasikuidulla vahvistettu nylon
Muotoiltu istuinpehmuste EVA-vaahto
Kääntyvä istuinjalka Pulverimaalattu, anodisoitu suulakepuristettu  
 alumiini
Kaasumäntäsylinteri Teräs
Korkeudensäätökahva Vahvistettu alumiini
Jalusta Termoplastisella kumilla päällystetty, 
 lasikuituvahvistettu nylonjalusta, 
 jossa betoni sisus.

• Painotettu pohja mahdollistaa oman keskipaino-
voiman hyödyntämisen ja tukee liikkeen eri asteita, 
jotta voit levollisin mielin heilua koko päivän!
• Kiitos pohjan kumisen mustekalamuotoilun 
laajasta liikeradasta voi nauttia turvallisin mielin.
• Kääntyvän jalan ansiosta liikerata on 360 astetta.
• Istuinkaukalo on kohtisuoraan eteenpäin,
edistäen lonkan optimaalista avointa kulmaa.
• Helposti säädettävät mäntäkahvat nostavat ja 
laskevat istuinta/nojainta, kannustaen vaihtamaan 
asentoa istuvammasta pystympään.
• Tri-Flex istuintyynyssä on sisäänrakennettu istuin-
reunaa tukeva osa, joka muodostaa reunasta istuin-
lihaksia sekä jalkojen yläosaa mukailevan ja näin 
vähentää painetta ja edistää tervettä verenkiertoa.

• Työpisteet kotona ja toimistolla
• Neuvottelu- ryhmätyöskentelytilat
• Kassapisteet
• Laboratoriot
• Palvelupisteet

Hieman kasausta tiedossa.
Paketti: 48 cm x 43 cm x 35,5 cm ja 15 kg

Erikseen
tilattuna:

Musta  Chilli Sitrus Kobaltti
  Pepper

360°


