
€ 295,00Small 

Actief in de klas
Blijf in beweging, kies voor gezond schoolmeubilair

De Fitdisc is een balansbord waardoor je gemotiveerd wordt om meer te gaan staan achter je bureau. Het bord zorgt 
voor een comfortabele demping en je lichaam wordt gecorrigeerd door de beweging van het bord. De bewegingen van 
het balansbord houden je rug actief en je beenspieren in beweging. 

Balansbord | Fitdisc

Bureaufiets | Deskbike Small
Deze unieke gepatenteerde bureaufiets wordt gebruikt in combinatie met een zit-sta bureau. 
Door te fietsen op de Deskbike stimuleer je de doorbloeding van de bovenbeenspieren. 
Bloed en zuurstof kunnen zo beter de hersenen bereiken, waardoor je scherp blijft en 
sneller gaat lezen. Verkrijgbaar in vele vrolijke kleuren.

De Flexispot is de combinatie van een sta bureau met compact werkblad en een bureaufiets. 
Op wielen, dus eenvoudig te verplaatsen als je 'm even niet gebruikt. Je kunt het zadel en 
het tafelblad verstellen in diepte en hoogte. Even flink fietsen? Je kunt de Flexispot in 
8 verschillende weerstanden instellen. Verkrijgbaar in zwart en wit.

BouncyDesk heeft een actieve voetschommel waarmee je zowel zittend als staand je benen rustig heen en weer kunt
bewegen. Je kunt de schommelbeugel ook gemakkelijk weghalen. Je verstelt de BouncyDesk met een gasveer. Je knijpt
eenvoudig in de hendel en binnen enkele seconden heb je het bureau in hoogte versteld van 69,2 tot 106,3 cm.

Zit-sta bureau | BouncyDesk

Frame Bureaublad

Bureaufiets | Flexispot

€ 109,00

“Zit niet zo te wiebelen!” Wie heeft het niet gehoord op school? Kinderen vinden het heerlijk: wiebelen en wippen op hun
stoel. En ook niet zonder reden, want beweging bevordert het leren en concentreren tijdens de les. Met de elastische
band Wiggle Wiggle kunnen kinderen naar hartenlust wiebelen, wippen en bouncen met hun benen, 
gewoon terwijl ze achter hun bureau zitten.

Elastiche band | Wiggle Wiggle

€ 9,95

Zit-sta bureau StudyDesk is een ideaal kinderbureau voor in de klas, door zijn compacte grootte. Leerlingen kunnen
zelf gemakkelijk het bureau in hoogte instellen met de elektrische memory bediening, waardoor snel gewisseld kan
worden tussen zitten en staan. De StudyDesk is verkrijgbaar met een wit, zwart of zilver onderstel. Je kunt daarnaast
kiezen voor stelvoetjes of wieltjes, waarmee je dit schoolbureau gemakkelijk door het klaslokaal kunt verplaatsen:
ideaal voor wisselende klassenindelingen. 

Zit-sta bureau | StudyDesk elektrisch

Frame Bureaublad

voor € 397
 van € 509

voor € 262
 van € 328

voor € 324
 van € 347
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€ 30,50

€ 98

De SteelForce 100 is een zit-sta bureau met handslinger, eenvoudig verplaatsbaar door de 4 wielen onder het frame. 
Het bureau is in hoogte verstelbaar van 68-109 cm. Geschikt voor de kleinere werkbladen van 80-140 cm breed. 
Ideaal als er weinig ruimte beschikbaar is. Ruime keuze uit werkbladkleuren.

Handslinger zit-sta bureau | SteelForce 100

De ONGO School stimuleert beweging terwijl je zit. Anders dan met normale schoolstoelen, wordt deze beweging
bereikt door het gebruik van een afgeronde schotelvoet en het wegnemen van een rugleuning. De balanskruk is niet
in hoogte verstelbaar en door het eenvoudige design is deze de kruk uiterst geschikt voor veelvuldig gebruik in de
klas. In de hoogten 38, 43, 45 en 51 cm verkrijgbaar.

Deze zitbal met pootjes kan netjes worden weggezet. Ideaal voor op school. De bal rolt dus niet van zijn plek als deze
even niet in gebruik is. De Sit 'n Gym zitbal is beschikbaar in meerdere afmetingen en kleuren.

Zitbal | Sit 'n Gym

Balanskruk | Ongo School

vanaf

€ 369,00
Frame Bureaublad

vanaf

 
De prijzen op dit formulier zijn vanaf-prijzen en inclusief BTW.
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€ 284

Op geen enkele andere stoel is zo veel beweging mogelijk als op de Swoppster. De Swoppster is voor kinderen van
ca. 4 – 12 jaar. Je gaat rechtop zitten, het middenrif is vrij, de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dat is niet alleen
gezond maar je word er ook helemaal vrolijk van. Verkrijgbaar met blauwe, roze, groene en grijze zitting. 

Beweegkruk | Swoppster
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