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Ανατομικό Μαξιλάρι 
Viscoflex Memory Foam

• Ιδανικό για αυχενικά σύνδρομα, 
   πονοκεφάλους, νευραλγίες, 
   σπονδυλοαρθρίτιδες
• Το υλικό του είναι από υψηλής 
    ποιότητας Memory Foam
• Το υλικό Memory Foam έχει την 
   ιδιότητα να διατηρεί την 
   θερμοκρασία του σώματος
• Προσαρμόζεται τέλεια στο σχήμα 
   του κεφαλιού
• Έχει ελαστικότητα & πλαστικότητα 
   που εξασφαλίζει την σωστή στάση 
   του κεφαλιού
• Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου
• Η μαξιλαροθήκη του δεν επιτρέπει την δημιουργία ακάρεων
• Έχει ειδικό σύστημα αεραγωγών που επιτρέπει στο μαξιλάρι 
   να αναπνέει
• Έχει 4 διαφορετικά ύψη, ώστε να το προσαρμόζουμε 
   στο ύψος που μας ταιριάζει καλύτερα στον αυχένα
• Ιδανικό για έναν ξεκούραστο ύπνο
• Είναι ελαφρύ και πλένεται

Ενεργό Κάθισμα - Active Balance Seat
• Παρέχει έναν επαναστατικό τρόπο για να ελαχιστο-
   ποιεί τις επιβλαβείς συνέπειες για τον ανθρώπινο 
   οργανισμό, από παρατεταμένη καθιστική εργασία 
• Μειώνει την πίεση που ασκείται στην σπονδυλική 
   στήλη, κρατώντας την αποσυμπιεσμένη
• Ενδυναμώνει τους μύες
• Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος
• Ιδανικό για άτομα με προβλήματα μέσης και σκολίωσης
• Η έδρα επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση 360 μοιρών 
   καθώς και την κλίση της κίνησης
• Ρύθμιση ύψους: 58 -77 cm 
 

Εργονομικό Κάθισμα - Kneeling Chair 
• Μοναδικό κάθισμα με Visco Elastic Memor Foam
• Προσφέρει άνετη θέση μειώνοντας την πίεση στη 
   σπονδυλική στήλη     
• Βοηθάει στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης
• Ιδανικό για άτομα με προβλήματα μέσης, αλλά και για 
   την πρόληψη προβλημάτων μέσης
• Συνιστάται από φυσιάτρους και φυσικοθεραπευτές
• Ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο
• Άνετη ρύθμιση του ύψους με αμορτισέρ αερίου

• Το αγαπημένο των φυσιάτρων και φυσικοθεραπευτών

Φίδι Μαξιλάρι - Form Fix
• Στηρίζει τη σπονδυλική στήλη
• Ανακουφίζει από πόνους της μέσης 
   και της πλάτης
• Ανακουφίζει από πόνους στα ισχία 
   και στα γόνατα
• Καλύτερη στάση του σώματος στις 
   εγκύους γυναίκες, κατά τη διάρκεια 
   του ύπνου



Εργονομικό Κάθισμα - Better Back  
• Αποτρέπει την κύρτωση της σπονδυλικής στήλης
• Διατηρεί τη σωστή ευθυγράμμιση της λεκάνης
• Ανακουφίζει από την πίεση το χαμηλότερο σημείο 
   της μέσης
• Έχει σχεδιασμό που επιτρέπει τη φυσική και άνετη      
   στάση καθίσματος
• Μεταφέρεται παντού
• Κατασκευασμένο από ειδικά  επεξεργασμένο ξύλο 
   με κύρτωση

Στήριγμα Μέσης - Standard Lumbar
• Προσφέρει σωστή στήριξη στη           
    σπονδυλική στήλη
•  Αγκαλιάζει το σώμα
•  Διατηρεί την πλάτη επίπεδη
•  Προσαρμόζεται παντού με τον 
    ειδικό ιμάντα που έχει
•  Διαστάσεις: 30 x 34,5 x 9,5cm

Ρολάκι Μέσης - Lumbi Pad 
• Ρολάκι μέσης μισό αποτελούμενο 
    από συμπαγές αφρώδες υλικό
• Προσφέρει στήριξη στην μέση
• Διαθέτει ιμάντα για να  προ-              
   σαρμόζεται σε όλες τις θέσεις
• Διαστάσεις: 13 x 30.5 x 5cm

Στήριγμα Πλάτης - Lean On
•  Ίδιο με το εργονομικό επικάθισμα 
    Better Back, αλλά μόνο η πλάτη 

       

Στήριγμα Οσφυικής Μοίρας
Bifom Pad
• Υποστηρίζει την οσφυική 
   μοίρα της σπονδυλικής στήλης
• Αγκαλιάζει το σώμα
• Διαθέτει ιμάντα για να       
   προσαρμόζεται παντού
• Διαστάσεις: 32 x 15 x 7cm

BackTone 4000
• Συσκευή για τη βελτίωση της 
   σωστής θέσης του σώματος
• Διαθέτει μηχανισμό που μας 
   προειδοποιεί όταν η στάση του 
   σώματός μας δεν είναι σωστή
• Με το BackTone 4000 η σωστή 
   στάση του σώματος γίνεται συνήθεια
• Μειώνει τον κίνδυνο για κύφωση
• Με ρυθμιζόμενες τιράντες
• Ελαφρύ 159 gr
• Άνετο και απλό στη χρήση
• Κατάλληλο για γραφεία 

Φουσκωτό Μαξιλαράκι Μέσης
Pocket Pillow
• Προσφέρει στήριξη στη μέση
• Αποτελείται από δύο αερο-
   θαλάμους, έναν κεντρικό και 
   έναν περιφερειακό με βαλβίδα, 
   που φουσκώνουν ανεξάρτητα, 
   ώστε να ρυθμίζουμε την 
   στήριξη που θέλουμε
• Διαστάσεις: 40cm διάμετρος



Εργονομικό Κάθισμα - Better Back  
• Αποτρέπει την κύρτωση της σπονδυλικής στήλης
• Διατηρεί τη σωστή ευθυγράμμιση της λεκάνης
• Ανακουφίζει από την πίεση το χαμηλότερο σημείο 
   της μέσης
• Έχει σχεδιασμό που επιτρέπει τη φυσική και άνετη      
   στάση καθίσματος
• Μεταφέρεται παντού
• Κατασκευασμένο από ειδικά  επεξεργασμένο ξύλο 
   με κύρτωση

Σφήνα Ποδιών - Leg Wedge Large
• Αποτελείται από Visco-elastic     
   Memory Foam κάλυμα
• Ανακουφίζει από τον πόνο της       
   μέσης και της πλάτης
• Βελτιώνει το κυκλοφορικό 
• Ξεκουράζει τα πόδια

Στήριγμα Κρεβατιού - Spine Reliever 
• Ανατομική σφήνα κρεβατιού με μαξιλαράκι αυχένα
• Έχει δύο ανακλινόμενες θέσεις
• Ανακουφίζει από τον πόνο της πλάτης
• Αποτελείται από ελαστικό αφρώδες υλικό
• Κατάλληλο για όσους παρακολουθούν τηλεόραση        
   από το κρεβάτι ή διαβάζουν
• Διαστάσεις: 60 x 46 x 51cm

Σφήνα Ποδιών - Leg Wedge
• Αποτελείται από συμπαγές 
   αφρώδες υλικό ώστε να μην “κάθεται”      
• Μειώνει τον πόνο χαμηλά στην πλάτη
• Ξεκουράζει τα πόδια
• Βελτιώνει το κυκλοφορικό
• Διαστάσεις: 51 x 64 x 20cm

Στήριγμα Αυχένα - Better Neck
• Ανακουφίζει τους μύες του αυχένα και 
   των ώμων
• Παρέχει πολύ καλή πλευρική και πίσω 
   στήριξη του κεφαλιού
• Επιτρέπει τη μικρή και εσκεμμένη κίνηση 
   του κεφαλιού στα πλάγια
• Ιδανικό στο ταξίδι ή στο γραφείο

Knee Spacer
• Τοποθετείται ανάμεσα στα πόδια και 
   ανακουφίζει από τον πόνο της μέσης
• Απαραίτητο σε τραυματισμούς Ισχίων-Γονάτων
• Εμποδίζει τον χιασμό των ποδιών
• Ειδικά κατασκευασμένο ώστε να μην φεύγει
   από τα πόδια

Σφήνα
• Οι ειδικοί συνιστούν να έχει το κάθισμα κλίση 
   10 μοίρες προς τα εμπρός
• Την εργονομική αυτή διόρθωση προσφέρει το 
   μαξιλάρι καθίσματος γιατί εξασφαλίζει τη σωστή 
   γωνία μεταξύ της λεκάνης και του υπόλοιπου σώματος
• Διαστάσεις: 35 x 35 x 6,5cm

Σφήνα Κόκκυγος 
• Εργονομικά σχεδιασμένο μαξιλάρι καθίσματος 
   (σφήνα) με τις ιδιότητες της σφήνας
• Ειδικό κόψιμο στην περιοχή του κόκκυγα
• Κατάλληλο αφρώδες υλικό
• Απαραίτητο για όσους αντιμετωπίζουν         
   πρόβλημα με τον κόκκυγα
• Διαστάσεις: 32 x 42 x 7,2cm
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Κάθισμα - Ergolife 
• Εργονομικό φορητό κάθισμα το οποίο παρέχει              
   γρήγορα και εύκολα μια τέλεια θέση στήριξης για      
   την μέση & την πλάτη
• Χρησιμοποιείται στο θέατρο στην παραλία,      
   στο ψάρεμα, στην εκδρομή, στο γήπεδo κ.α.
• Μικρό σε όγκο και πολύ ελαφρύ, μόλις 985gr
• Οι ιμάντες είναι από ειδικό βαμβάκι που      
   αντέχουν 280kg βάρος
• Χώρα προέλευσης Σουηδία

Σέλα Γραφείου - Humantool
• Σχεδιασμένο για να κρατάει τη λεκάνη σε 
   φυσική θέση ευθυγραμμίζοντας την πλάτη, 
   τους ώμους και τον αυχένα
• Μειώνει την πίεση που ασκείται στη 
   σπονδυλική στήλη
• Δημιουργεί ευεξία λόγω της διαρκής κίνησης
• Ενδυναμώνει τους μύες της πλάτης & του θώρακα
• Εμπεριέχεται βάση για μαλακές & σκληρές επιφάνειες
• Ύφασμα από ειδικό υλικό που δεν λερώνεται εύκολα
• Ελαφρύ 600gr 

Ενεργό Κάθισμα - Active Balance Seat
• Παρέχει έναν επαναστατικό τρόπο για να ελαχιστο-
   ποιεί τις επιβλαβείς συνέπειες για τον ανθρώπινο 
   οργανισμό, από παρατεταμένη καθιστική εργασία 
• Μειώνει την πίεση που ασκείται στην σπονδυλική 
   στήλη, κρατώντας την αποσυμπιεσμένη
• Ενδυναμώνει τους μύες
• Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος
• Ιδανικό για άτομα με προβλήματα μέσης και σκολίωσης
• Η έδρα επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση 360 μοιρών 
   καθώς και την κλίση της κίνησης
• Ρύθμιση ύψους: 58 -77 cm 
 

Εργονομικό Κάθισμα - Kneeling Chair 
• Μοναδικό κάθισμα με Visco Elastic Memor Foam
• Προσφέρει άνετη θέση μειώνοντας την πίεση στη 
   σπονδυλική στήλη     
• Βοηθάει στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης
• Ιδανικό για άτομα με προβλήματα μέσης, αλλά και για 
   την πρόληψη προβλημάτων μέσης
• Συνιστάται από φυσιάτρους και φυσικοθεραπευτές
• Ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο
• Άνετη ρύθμιση του ύψους με αμορτισέρ αερίου

Κάθισμα - ‘’Προεδρική’’ Σέλα 
• Η “προεδρική” σέλα είναι σχεδιασμένη για να κρατάει τη 
   λεκάνη σε μια φυσική θέση ευθυγραμμίζοντας την πλάτη,
   τους ώμους και το λαιμό
• Κρατάει τους γοφούς σε μια φυσική καμπύλη προς τα εμπρός
• Mπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του καθίσματος για μια τέλεια θέση
• Πλαίσιο αλουμινίου με ρόδες νάυλον
• Αμορτισέρ με αέρα
• Εξαιρετικός αφρός πολυουρεθάνης
• Κατάλληλο για γραφεία, ιατρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κ.α.
• Ρύθμιση ύψους: 53 -71 cm


