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Stå støtte stolen Moizi 20 
kan leveres i følgende farver.

Andre stå støtte stole fra Moizi

MOIZI 16 MOIZI 28

Stå støtte stolen MOIZI 20 udemærker sig ved sine utallige anvendelses-
muligheder i private såvel som i professionelle arbejdssituationer.

MOIZI 20 er yderst pladssparende, men giver samtidig stor bevægelsesfrihed 
og understøtter en rygvenlig, dynamisk siddeform. Den specielt formede fod 
med skridsikker belægning fremmer den åbne siddevinkel og en kontinuerlig 
bevægelse i alle retninger. 

På MOIZI 20 ændres siddestillingen ofte, hvilket træner rygmuskulaturen, 
således at rygsøjlen aflastes. Derved forebygges muskelspændinger. Da 
siddestillingen kontinuerligt ændres bevares produktiviteten og koncen-
trationen over længere tid – selv ved krævende arbejdsopgaver.
 
MOIZI 20 fås i basishøjderne lav, mellem og høj. Alle modeller er udstyret 
med en gasfjeder til højdejustering, hvilket muliggør en bekvem og individuel 
tilpasning til enhver arbejdssituation. MOIZI 20 giver optimal ergonomisk 
støtte ved mange forskellige aktiviteter. 

3 forskellige højder

• lav 400 – 524 mm
• mellem 483 – 678 mm
• høj 553 – 811 mm

Møbler i bevægelse 

Stå støtte stol 
ergonomisk  ·  alsidig  ·  bekvem

Stå støtte stol 
ergonomisk  ·  alsidig  ·  bekvem
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De små kontinuerlige bevægelser som 
kroppen ubevidst foretager for at holde 
balancen på MOIZI 20, aktiverer 
kroppens bevægelsessystem. 
Dette medfører at: 

•  en siddeform med rank 
 ryg fremmes
•  rygmuskulaturen bliver trænet
•  muskelspændinger forebygges
•  kredsløbet forbedres

Produktivitet og koncentration 
opretholdes over en længere periode 
selv ved krævende arbejdsopgaver. 

Velvære og fitness 
under arbejdet

Ergonomisk rigtig siddestilling 
ved undervisning og leg

Afslappende arbejde såvel 
stående som siddende

Da siddestillingen hyppigt ændres, 
forbedres koordineringen af kroppens 
bevægelser på en legende let måde. 
Desuden stimuleres kroppens naturlige 
trang til bevægelse og derved undgås 
statiske, usunde siddeformer. Andre 
fordele ved MOIZI 20  

•  Leveres i 3 forskellige højder
•  Trinløs højdejustering
•  Utrolig let at indstille
•  Pladsbesparende og stabil

Derfor er MOIZI 20 en ryg venlig, 
ergonomisk korrekt støtte fra en 
tidlig alder.

Ved meget arbejde i hjemmet og ved 
forskellige hobbyer bruges kroppen 
aktivt. MOIZI 20 støtter den sunde veks-
len mellem siddeposition og ståposition 
optimalt. Dette aflaster ryggen og holder 
kroppen bevægelig. Takket være 

• en skridsikker fod
• et bekvemt sæde
• en pladsbesparende størrelse
• en stor fleksibilitet

kan MOIZI 20 bruges i mange 
sammenhænge og tilpasser sig let 
og individuelt den enkelte person.
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