MOGO

mukanakulkeva seisomatuki

Työtuolt ovat kateudesta soikeita Mogolle. Ne
toivoisivat olevansa edes puoliksi yhtä nokkelia kuin Mogo. Ne tahtoisivat kulkea mukana
paikasta toiseen sisällä ja ulkona ja tuntua yhtä
kevyeltä käyttää.
Mogo on yksinkertaisin, kehoa parhaiten puoliseisoma-asennossa tukeva ja mukana kulkeva
seisomatuki/nojain/aktiivinojain mitä markkinoilla
on. Kun tuntuu, että tarvitsee taukoa staattiseen
seisomiseen, juuri silloin on aika ottaa Mogo
esille. Mogolla jokaiselle on yksi sopiva korkeus
jolla keho asettuu puoliseisovaan asentoon,
muodostaen Mogosta ja jaloista sivulta katsottuna tasasivuisen kolmion.

Kyllä. Niin yksinkertaisesta asiasta on kyse.
Koska Mogon lattiavasteen voi kääntää maavasteeksi toimii se niin sisällä kuin ulkonakin,
ergonimista tukea on helppo saada ryhdille niin
työpisteellä kuin jalkapallokentän reunalla tai
missä ikinä. Mogo painaa vain kilon, joten se
kulkee mukana vaikka repussa.
Samalla kun selkäranka on luonnollisen mukavassa asennossa ja alaselän paine hellittää,
keskivartalosi pysyy aktiivisena ja jaloiltasi
katoaa painoa noin 30 prosenttia. Verenkierto ja
aineenvaihdunta virtaavat mukavasti ja energiatasosi pysyvät hyvinä.

MOGO SEAT:
MOGO
SPECS SEISOMATUKI
+ FEATURES

TEKNISET TIEDOT + OMINAISUUDET

Teleskooppivarren
minimikorkeus
Fully retracted length
Teleskooppivarren
maksimikorkeus
Fully extended length
Istuinosan
mitat
Seat dimensions
Weight
Paino

4747
cmcm
9797
cmcm
36Wcm
20 xcm
36xcm
L 20 cm
1 kg
1 kg

ISTUINOSAN PEHMUSTEEN VAIHTOEHDOT

SEAT CUSHION OPTIONS

Musta
Black

Chilli
Pepper
Chili
Pepper

MATERIAALIT

MATERIALS
OSA

COMPONENT
Muotoiltu
istuin
Muotoiltu istuinpehmuste
Käännettävä
lattia-/maavaste
Contoured Seat
Pan
Säätömekanismi
Contoured Seat Cushion
Reversible Rubber Foot
Kuljetuspussi
Teleskooppijalka
Adjustment Mechanisms
Red Fabric Carrying Bag
Telescoping Leg

PAKKAUSTIEDOT

MATERIAALI
MATERIAL
Lasikuidulla
vahvistettu nylon
EVA-vaahto
Pehmeä
kumiosa/lasikuituvahvistettu
kärki
Fiberglass-reinforced
nylon
1. säätöosa:
2-puolinen
painike
EVA Foam
2. säätöosa: muovinen jousipainike jousipainike
Synteettistä
kangasta
reinforced
nylon turf tip
Anodisoitua
kierrätettävää
Macro:suulakepuristettua
Double button V-clip
alumiinia
Micro: Spring-loaded plastic button with
stainless pin
Non-woven synthetic with Focal logo
Anodized extruded recyclable aluminum

Toimitetaan valmiina kuljetuspussissa.
SHIPPING
Paketti:
47 cm xDETAILS
23 cm x 13 cm ja 1,8 kg
Ships fully assembled.

Box is L 47 cm x W 23 cm x H 13 cm, weight is 2 kg

#uprightrevolution

YKSITYISKOHDAT

FEATURES

• Muotoillussa istuinosassa lasikuitu tuo jäykkyyttä
•
• Muotoiltu istuinmukavuutta lisäävä istuinpehmuste
glass
for
stiffness
(musta tai punainen) napsautetaan istuinosaan
Contoured
seat cushion
snaps onto
• Helposti• auki/kiinni
ruuvattava
kääntöpää
sopiiseat
pan for added comfort. Available in two
niin sisä- kuin ulkokäyttöön, kovalle sekä
options
pehmeälle color
pinnalle
• Reversible rubber foot easily screws onto
• Säädettävä teleskooppijalka sopii maksimissaan
leg to adapt
to hard or soft surfaces
188 cm pituiselle
käyttäjälle
• Suitable for indoor or outdoor use
• Sopii maksimissaan 130 kiloiselle käyttäjälle
• Adjustment mechanisms allow for users up
• Mukana tulee synteettistä kangasta oleva
to 188 cm tall
säilytys-/kuljetuspussi
• Includes easy storage and carrying pouch
• Vuoden takuu
• Rated to hold up to 136 kg
• One year warranty

KÄYTTÖIDEOITA

APPLICATIONS
• Työpisteet
niin kotona, toimistolla,
oppilaitoksessa kuin verstaalla
•
• Neuvottelu- ryhmätyöskentelytilat
•
• Jalkapallo- kuin golfkentällä
•
• Taidemaalarille, luntubongarille, basistille…
• Conference rooms
• Co-working zones
• On the golf course
• On the soccer sidelines

