
Sta op voor een 
gezonde manier 
van werken

Fellowes Zit-Sta oplossingen
WORK BETTER, FEEL BETTER



Wij laten u 
niet zitten
Studies gedurende de afgelopen tien jaar hebben aangetoond dat zitten 

gedurende een langere tijd, schadelijk is voor uw gezondheid. Het heeft 

negatieve gevolgen waarbij gedacht kan worden aan een verhoogd 

cholesterolgehalte, een hoge bloeddruk, hartfalen en beroertes. Als één 

van de marktleiders in ergonomische producten op de werkplek, gaat 

het ons aan het hart om een oplossing te creëren voor dit probleem. 

Onze nieuwe generatie Zit-Sta producten baseren zich op onderzoek én 

productontwikkeling-expertise  in combinatie met ons diepgaand inzicht 

met het hedendaagse werken op kantoor. Onze producten zijn bijzonder 

gebruiksvriendelijk, moeiteloos verstelbaar en maken het omschakelen van 

zittend naar staand werken gemakkelijk. Voor een positieve Zit-Sta ervaring 

die u niet meer wilt missen.



Langdurig

zitten heeft

een direct

verband met een

hoge bloeddruk

en een verhoogd

cholestorol 2

2 uur zittend 

werken heft 

het effect op 

van 20 minuten 

sporten 1



Het is belangrijk om 

zittend en staand 

werken af te wisselen 

gedurende de dag

Onderzoek toont aan 

dat de productiviteit 

op de werkplek met 

46% wordt verhoogd 

als er gebruik wordt 

gemaakt van een 

staand bureau 3

U verbrandt 

staand 30 procent 

meer calorieën 

dan zittend 4



Een betere 
ervaring
Iedere Zit-Sta oplossing is anders. Dankzij de innovatieve functies zoals

bijvoorbeeld de Smooth Lift Technology™, garanderen onze producten

een betere gebruikservaring.



Lotus™ Zit-Sta Werkstation
Bij de ontwikkeling van het Lotus™ Zit-Sta Werkstation, hebben we ons gericht op het 

design, wat zo perfect en naadloos integreert, dat het compleet bij uw bureau past. 

• De Smooth Lift Technology™ houdt uw werkstation stabiel en maakt 

het instellen van de hoogte makkelijk (patent in aanvraag)

• De 22 verschillende hoogtestanden zorgen er voor dat u goed 

kunt werken in de perfecte positie die bij u past

• De handige uitsparing voor snoeren en oplaadkabels zorgt er 

voor dat u de complete werkplek met u meebeweegt

• Arriveert compleet gemonteerd - geen moeilijke instructies, 

geen montage, gewoon uitpakken en beginnen

Moeiteloos afwisselen 
tussen zittend en staand 

werken, gedurende de dag

Smooth Lift
T E C H N O L O G Y™

Houdt uw bureau 
georganiseerd en vrij 
van verwarde snoeren

Handige uitsparing voor
het plaatsen van mobiele

apparaten met een opening
voor bijvoorbeeld de oplader

Wordt volledig 
gemonteerd geleverd

17"
432mm

22.35" 
568mm

5.5"
140mm

In hoogste positie In laagste positie



Product-
nummer Kleur

Toetsenbord 
werkblad

(LxB)

Beeldscherm 
platform 

(LxB)

Hoogte 
beeldschermplatform  
(in laagste positie)

Garantie 
(Jaar)

Kabel
management

Apparaat 
uitsparing
om op te 

laden

Draag
capaciteit

Max. hoogte 
toetsenbord 

platform

Smooth Lift
Technology™

Gereedschap 
nodig voor 
montage

A   0007901 Zwart 832mm x 
309mm 

806mm x 
207mm 140mm 3 Ja Ja 15.8kg 432mm Ja Nee

B   0009901 Wit 832mm x 
309mm 

806mm x 
207mm 140mm 3 Ja Ja 15.8kg 432mm Ja Nee

1 http://www.cbsnews.com/news/two-hours-of-sitting-cancels-out-20-minutes-of-exercise-study-finds/
2 https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/national/the-health-hazards-of-sitting/750/

Lotus™ Monitorarmen*

Productnummer Aantal
schermen Kleur Max. 

monitorgrootte
Max. 

monitorgewicht Verstelbaar in hoogte tot

A    8042801 1 Zilver Tot 27” 7kgs Van 6,35cm tot 40cm boven 
het Lotus™ Zit-Sta werkstation

B    8042901 2 Zilver Tot 27” 7kgs Van 6,35cm tot 40cm boven 
het Lotus™ Zit-Sta werkstation

*Apart verkocht

A

B

B

A



Extend™ Zit-Sta Werkplatform

Transformeer uw bureau in een actieve werkplek met het

nieuwe Fellowes Extend™ Zit-Sta Werkplatform

• Handig kabelbeheer houdt uw toetsenbord-, muis- en monitorkabels uit het zicht

• De hoogwaardige geleidende arm kan eenvoudige worden 

versteld tot een hoogte van 1016mm en is 180º draaibaar

• Een stabiele stalen contructie voorzien van een klembevestiging, 

is makkelijk op een bureau aan te brengen

• Verkrijgbaar in een uitvoeriing voor 1 beeldscherm of voor 2 beeldschermen

20"
508mm

41.14" 
1045mm

20.6"
523mm

Makkelijk uw scherm delen of het 
platform aan de kant te draaien

Houd uw bureau opgeruimd en 
vrij van kabels door gebruik te 
maken van de kabelgeleiding

De verstelbare klem past op 
bijna ieder bureau (een dikte 

van 16mm tot 70mm)

In hoogste positie In laagste positie



3 https://vitalrecord.tamhsc.edu/boosting-productivity-at-work-may-simple-stand/
4 http://www.health.harvard.edu/blog/much-sitting-linked-heart-disease-diabetes-premature-death-201501227618

A

B

Productnummer Beeld
schermen

Toetsenbord 
werkblad
(W x D)

Garantie 
(Jaar)

Kabel
management

Apparaat 
uitsparing

om op te laden

Draag 
capaciteit

Max. hoogte 
toetsenbord 

platform

Smooth Lift
Technology™

Gereedschap 
nodig voor 
montage*

A     0009701 1 650mm x 
320mm 5 Ja Nee 11.3kg 508mm Nee Ja

B     0009801 2 650mm x 
320mm 5 Ja Nee 11.3kg 508mm Nee Ja

*  Sleutelset meegeleverd bij product



Easy Glide™ Zit-Sta Werkplatform

Het veelzijdige Easy Glide™ Zit-Sta Werkplatform transformeer ieder bureau in een actieve werkplek

• Een slim ontwerp met opvouwbaar toetsenbordplatform en accessoirehouders, 

helpt u uw werkplek netjes en geordend te houden

• Het muisgedeelte kan zowel rechts als links van het toetsenbordplatform geplaatst worden.

• De hoogte kan manueel tot 889mm ingesteld worden door middel van het gasveer mechanisme dat 

er tevens voor zorgt dat men het beeldscherm eenvoudig aan anderen kan laten zien (180° draai)

• Eenvoudig aan het bureau te bevestigen door middel van een 

klem of in een uitsparing (dikte bureau 8-50mm)

Eenvoudig aan het bureau te 
bevestigen door middel van 
een klem of in een uitsparing 

(dikte bureau 8-50mm)

Opvouwbare toetsenbordlade en 
houders zorgen er voor dat u uw 

werkplek geordend kunnen houden

17.04"
433mm

35"
889mm

19.77"
502mm

In hoogste positie In laagste positie



Productnummer
Toetsenbord 
platform (incl. 
muisgedeelte)

Garantie 
(Jaar)

Kabel 
management

Apparaat 
uitsparing

om op te laden

Draag
capaciteit

Max. hoogte 
toetsenbord 

platform

Smooth Lift
Technology™

Gereedschap 
nodig voor 
montage*

 8204601 665mm x 244mm 2 Ja Nee 10.5kg 433mm Nee Ja

*  Sleutelset meegeleverd bij product
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