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Din ryg har brug for bevægelse!
Udover en ny arbejdsstol får du alle fordelene af 
en saddelstol og sund bevægelse:

• HUMANTOOL sadel lærer dig en sund og
  opret holdning.

• Den boldlignende konstruktion bringer bevægelse 
  i dit sæde.

• De svingende bevægelsesbaner og  
  balancetræningen fremmer sund bevægelse mens
  du føler, at arbejdet er en ferie.

• Sammen med en ny arbejdsstol får du alle fordelene
  af en saddelstol samt sund bevægelse.

• Det at man holder balancen på sadel fører til at
  mange forskellige muskelgrupper laver alle slags
  bevægelsesserier i forskellige retninger.

• Du kan forbedre din fysiske kondition og dit velvære
  mens du sidder ved skrivebordet. 

• Smerter i ryggen bliver mindre, når trykket mellem
  nerverne bliver reduceret igennem  bevægelse, mens
  du sidder. 

• Stofskifte og blodcirkulation bliver forbedret   

• Musklerne af bækkenbunden bliver styrket, hvilket
  blandt andet hjælper med at forebygge inkontinens

• Sadel er blød i den mellemste del, derfor 
  er trykket på genitalierne ringe 

Farvesortiment sadel



Positiv indflydelse på din sundhed
• Din ryg og den mellemste del af din krop bliver
  styrket, fordi funktionerne af de dybt liggende
  muskler bliver a ktiveret. 

• Bevægelsen løser spændinger i ryggen, som kan
  opstå igennem forkert holdning når du sidder eller
  for eksempel når du dyrker sport.

• Din kropsholdning bliver forbedret, når bækkenet
  lærer og understøtter en ny og mere opret 
  holdning.

• Problemer i skulder- og nakkeområdet bliver 
  formindsket igennem en forbedret stilling af 
  den nedre del af ryggen.

• Kroppen bliver fastere og strammere, alt afhængig
  af  hvor aktiv den person er, som sidder på den

Ryttere ved, hvordan man sidder  
”I starten var det helt utroligt, hvordan man mens man laver 
almindeligt kontorarbejde kan træne og afslappe muskler, 
som er vigtige for at ride, mens man sidder på en HUMANTOOL 
sadel.  Jeg kan virkelig anbefale denne sadel til alle ryttere.  
Den almindelige siddende har dog den meste nytte, han/hun 
kan opleve, hvorfor der bliver lagt så meget vægt på det rigtige 
sæde når man rider, ved at anskaffe en HUMANTOOL sadel.” 

Kimmo Sulkala, Ridetræner, ridelærer, stævnerytter ”

Du kan spørge din arbejdsgiver om anskaf-
felsen af en HUMANTOOL sadel til dig for at 
forbedre din sundhed og velære.
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Forhandlere i dit omegn: 
Yderligere information og spørgsmål:  
Humantool Oy, www.humantool.com 
Lohitie 8 C, 02170 Espoo, Finland
Tel: +358-(0)10-666 7500 
email: info@humantool.fi 

Forhandlere i dit omegn: 

730 DKK

Humantool – og din ryg 
føler sig mærkbart bedre
Ergonomien som oprindelig blev udviklet 
til piloter er tilpasset de behov, som et 
bilsæde eller kontorstol kræver. 

•  perfekt stytte og sund motion
•  kan tilpasses til hver slags sæde: bilsæde, kontor   
    stol, tages med på rejser, for eksempel op i flyet 
•  er let at installere og afmontere igen
•  højden kan justeres nemt og trinløst 
•  særlighed: viskoelastisk pude 
    af Pharma Foam - vægt balancering
•  ventilationskanaler som reducerer transpirationen
•  vaskbart betræk

Motion:
Humantool Pilot Spot virker som en slags 
„leje“, hvor ryggen hviler, samtidig med at den 
stadig er i let konstant bevægelse.  På denne 
måde aktiveres ikke kun rygmuskulaturen 
men også kroppens stofskifte.  Manglende 
motion giver smerter og følelsesløshed.

Holdning:
Humantool Pilot Spot giver ryggen en god 
opretstående position og giver dermed en 
mere rank holdning. Denne ranke holdning 
sørger for, at ryggen, skuldrene og nakken 
bliver belastet mindst muligt.

De vigtigste punkter for en sund ryg: 


