FitBike 1

Zitbal verrijdbaar met verstelbare rugsteun en

€ 255 excl. btw

hoes

OF1

OF4

Innovatieve, low-impact, zeer stille bureaufiets met comfortabele rugsteun. Ergonomisch pedaalontwerp voor efficient en comfortabel fietsen. Verstelbare zithoogte en
rugsteun. Verbetert de houding.
Vereist een hoogteverstelbaar bureau of in elk geval een hoger bureau als u deze fiets
gebruikt terwijl u werkt.
Afmetingen: 1045 x 745 x 480 mm
Max. belastbaar gewicht: 110 kg
Vliegwiel: 4 kg
Kleur: zwart

€ 154 excl. btw
De Office Fitness Zitbal met verstelbare rugsteun is een goede manier om actief te
blijven terwijl u werkt, maar wel met het voordeel van een rugsteun wanneer u daar
behoefte aan hebt. Gezondheidsproblemen door langdurig zitten worden voorkomen,
rugklachten verminderen en de core kracht verbetert. Een DVD met oefeningen wordt
meegeleverd.
De bal is van hoge kwaliteit en kan naar eigen keuze qua hardheid worden opgeblazen
voor een optimale zithoogte en zitcomfort. Opblaaspomp wordt meegeleverd. Vergrendelbare wielen. Ontworpen voor gebruikers tussen 1.55 m en 1.95 m. Hoogteverstellers
apart beschikbaar voor mensen groter dan 1.83 m afhankelijk van beenlengte. De zitbal
is 53 cm breed en 56 cm diep, en neemt hierdoor niet meer ruimte in dan een conventionele bureaustoel. Wordt geleverd inclusief hoes. Keuze uit de kleuren zwart, blauw,
bruin, paars, rose of rood. Office Fitness: word fit terwijl u zit!

FitBike 1 Workstation

Zitbal verrijdbaar zonder rugsteun met hoes

€ 310 excl. btw

€ 125 excl. btw

OF2

OF5

Bureaufiets met anti-slip werkstation. Rugsteun en zitting zijn
verstelbaar.
Afmetingen: 1506 x 1000 x 480mm
Max. belastbaar gewicht: 110 kg
Vliegwiel: 4 kg
Weerstandniveaus: 1-8
Kleur: zwart

De Office Fitness Zitbal zonder rugsteun is een goede manier om actief te zitten. Gezondheidsproblemen door langdurig zitten worden voorkomen, rugklachten verminderen
en de core kracht verbetert. Een DVD met oefeningen wordt meegeleverd.
De bal is van hoge kwaliteit en kan naar eigen keuze qua hardheid worden opgeblazen
voor een optimale zithoogte en zitcomfort. Opblaaspomp wordt meegeleverd. Vergrendelbare wielen. Ontworpen voor gebruikers tussen 1.55 m en 1.95 m. Hoogteverstellers
apart beschikbaar voor mensen groter dan 1.83 m afhankelijk van beenlengte. De zitbal
is 53 cm breed en 56 cm diep, en neemt hierdoor niet meer ruimte in dan een conventionele bureaustoel. Wordt geleverd inclusief hoes.
Keuze uit de kleuren zwart, blauw, bruin, paars, rose of rood. Office Fitness: fit terwijl u
werkt!

FitBike 3 met rugsteun

Loopband

€ 239 excl. btw

€ 360 excl. btw

OF3

OF6

Lekker fietsen terwijl u werkt. Geschikt voor werken aan een sta-zit tafel. Innovatieve,
low-impact bureaufiets. Ergonomisch pedaalontwerp voor efficient en comfortabel fietsen. Verstelbare zithoogte. Verbetert de houding.
Afmetingen: 1085 x 860 x 530 mm
Max. belastbaar gewicht: 110 kg
Vliegwiel:2.5kg
Kleur: wit

De loopband is ontworpen voor een gedegen en effectieve indoor wandelworkout.Het
apparaat heeft een stille en efficiënte motor en onderscheidt zich hiermee duidelijk van
goedkopere niet-gemotoriseerde modellen. Op kantoor wordt de loopband i.c.m. een in
hoogte verstelbaar bureau of een laptopstand in toenemende mate als effectief middel gebruikt om inactiviteit en veelvuldig zitten tegen te gaan. Door te wandelen i.p.v.
veelvuldig te zitten is de gezondheidswinst groot: gewichtsverlies ( 200 kcal/u at 4mph),
ziektepreventie en cardiovasculaire verbeteringen. Studies tonen aan dat wandelen de
toestroom van bloed naar de hersenen vergroot en daardoor het geheugen kan verbeteren met 15% in 6 maanden. Ook verbetert het slaappaptroon waardoor uw stresslevel
daalt.
Multi-functioneel display ( snelheid, tijd, afstand and kcal), max. snelheid 9,6 km per
uur (geen hardloopband). Afmetingen product: 122 x 50 x x18 cm. Loopbandafmetingen: 100 x 34 cm.

Algemene Voorwaarden Office Fitness

1. De vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en excl. verzendkosten. Wij kunnen u vooraf de verzendkosten voorrekenen aan
de hand van uw keuze qua producten. Na het plaatsen van uw bestelling zenden wij u een factuur. Wij vragen 50% aanbetaling
bij opdracht, 50 % na levering.
2. Na het ontvangen van uw aanbetaling duurt de levering gemiddeld een week, tenzij het product niet op voorraad of (tijdelijk)
niet meer leverbaar is. Hierover wordt u z.s.m. geÏnformeerd.
3. De artikelen worden rechtstreeks naar u gestuurd. U dient te tekenen voor ontvangst. Controleert u a.u.b. de artikelen direct,
doch tenminste binnen 5 dagen. Eventuele (transport)schade of onvolkomendheden dienen binnen deze termijn van 5 dagen,
vergezeld van duidelijke foto’s waarop de schade zichtbaar is, aan ons te zijn gemeld. Hierna kunt u op ons geen schade meer
verhalen en wordt ervan uit gegaan dat u de producten in goede orde en zonder schade hebt ontvangen.
4. Indien het product niet aan uw verwachting voldoet, kunt u het binnen 10 dagen in de originele onbeschadigde verpakking
en zonder gebruiksschade of installatiesporen retour zenden naar een door ons opgegeven adres. Wel dient u binnen 7 dagen
na ontvangst van uw artikel(en) schriftelijk (per e-mail) aan ons kenbaar te maken welk(e) product(en) u retour wenst te zenden. U ontvangt hierop ter goedkeuring een RA-nummer dat u met uw retour meezendt. In gevallen waarin het product in elkaar
gezet en gebruikt is, geven wij een deelbedrag terug afhankelijk van de conditie van het artikel. Let op: bij retourzendingen
ontvangt u alleen het reeds betaalde bedrag voor de producten retour, niet de verzendkosten. Wij adviseren u daarom wanneer
u meerdere exemplaren van eenzelfde product bestelt, maar 1 verpakking te openen, of eerst 1 exemplaar te bestellen. Ook
dient u zelf de verzendkosten van uw retourzending te betalen. Indien gewenst kunnen wij de retourzending wel voor u verzorgen.
5. De Office Fitness producten worden gedeeltelijk gemonteerd in dozen aan u geleverd, tenzij anders vermeld. Elk product is
voorzien van een (installatie)handleiding. Installatie is niet moeilijk. Benodigd gereedschap wordt meegeleverd. Indien gewenst
kunnen wij de montage tegen meerkosten voor u verzorgen. In het geval van de bureaufietsen (OF 1, 2 en 3) en/of loopband
(OF6) geldt dat montage is inbegrepen bij afname vanaf 4 producten.
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