
Het werd tijd om het zitten nieuw uit te vinden! 



Leder is verantwoordelijk voor zijn eigen zitgevoel. 

Op traditionele bureaustoelen moet uw lichaam zich over het algemeen aan de stoel aanpassen. Het 
gevolg hiervan: u werkt zich „krom“, krijgt rugklachten en last van stijfheid. De meermaals 
onderscheiden actieve zitkruk sswopper maakt hier een einde aan. Dankzij de unieke 
driedimensionale beweeglijkheid past hij zich aan u aan – en niet omgekeerd! 

Door het actieve zitten in drie dimensies met veel afwisselende zithoudingen blijft u altijd in 
beweging en daardoor wordt uw rug sterker. U voelt zich fit en gezond. 



Zes voordelen. Gewoon goed. 

1. Altijd goed zitten.
De sswopper stimuleert een voortdurende wisseling van 
houding. U gaat automatisch vaker rechtop zitten. En 
omdat de sswopper uw bewegingen volgt, blijft uw rug 
recht – ook als u zich naar de tafel buigt. 

2. Goed voor de tussenwervelschijven.
De 3D-beweging van de sswopper voorkoomt 
eenzijdige drukbelasting van de tussenwervelschijven. 
Door het swoppen worden de tussenwervelschijven 
gevoed en ze blijven elastisch en gezond. 

3. Oefeningen voor de spieren.
Op de  swopper blijft uw hele lichaam in beweging. Dat 
verstevigt de buik, rug- en beenspieren en daardoor 
worden allerlei rugklachten voorkomen. 

4. Bloedvatenziekten actief voorkomen.
De sswopper zitting is convex gevormd. Zodoende 
ontstaan er geen drukplekken en stuwingen. Het zitten 
in beweging stimuleert het terugstromen van het bloed 
naar het hart. 

5. Banden en gewrichten fit houden.
Door het actiefdynamisch zitten blijven ook de 
gewrichten altijd in beweging. Dat bevordert de 
aanmaak van gewrichtssmeer en versterkt banden en 
pezen; gewrichtsziekten worden voorkomen. 

6. De doorbloeding wordt gestimuleerd en uw stemmig
verbetert. 
Door het swoppen krijgt u een rechte rug, het 
middenrif is vrij, de doorbloeding wordt gestimuleerd. 
Dat is niet alleen gezond, maar u krijgt er ook een goed 
humeur van. 



swopper – de productdetails 

De zitting 

Bekledingsstof 
Softex: zwart 
Microvezel: zwart, smoke grijs, ferrari rood, royal blauw, zand, 
terracotta, violet, choco, pistacchio 
Stamskin: wit 
Premiumleer: zwart 
Hendel onder de zitting ter hoogteverstelling. 

De veerpoot 

Standbeen: antraciet of titaan 
Veer: poedercoating, in volgende kleuren 
verkrijgbaar: rood, titaan, antraciet, zwart, blauw, 
terracotta, zilverglans (naar gelang bekledingskleur 
en model) 

De Voetring 

Voetring: aluminium uit één stuk gegoten in antraciet of titaan 
Universele wieltjes: contante meerprijs met universele wieltjes DIN 
12529 verkrijgen 
Gecombineerde glijders: ieder sswopper zonder wieltjes worden met 
gecombineerde glijders geleverd. De bovenkant is gemaakt van een 
licht gekleurde kunststof (voor gebruik op textiele vloeren oppervlakken 
zoals tapijt of vilt). Als u de gecombineerde glijders op harde vloeren 
gebruikt (steen, tegels, parket enz.). 



swopper Varianten & technische Data 

Niemand heeft een „genormd“ lichaam en niemand stelt dezelfde eisen aan het zitten. Daarom is de 
swopper verkrijgbaar in veel varianten met verschillende functies en designs. Iedere sswopper kan 
optimaal worden ingesteld op hoogte, zijwaartse beweging en gewicht van de bezitter.  

swopper STANDAARD – het instapmodel 
Bekleding Softex: zwart 
Veer MEDIUM (Standaardveer) geoptimaliseerd voor 60 – 120 kg 
Levering met gecombineerde glijders 
(tegen meerprijs) combineerbaar met: Basis titaan, wieltjes, rugleuning DYNAMIC en 
bekleding rugleuning 

swopper CLASSIC – de allrounder 
Bekleding Microvezel: zwart, smoke grijs, royal blauw, terracotta, zand, ferraro rood, 
violet, choco, pistacchio 
Bekleding Premiumleer (meerprijs): zwart 
Veer MEDIUM (Standaardveer) geoptimaliseerd voor 60 – 120 kg 
Levering met gecombineerde glijders  
(tegen meerprijs) combineerbaar met: Basis titaan, wieltjes, rugleuning DYNAMIC, 
bekleding rugleuning en Tempur-zitting (an Microvezel-Bekleding) 

swopper WORK – het complete pakket met DIN EN 1335-certificaat 
Bekleding Softex: zwart 
Bekleding Microvezel (meerprijs): zwart, smoke grijs, royal blauw, ferraro rood 
Bekleding Premiumleer (meerprijs): zwart 
Veer MEDIUM (Standaardveer) geoptimaliseerd voor 60 – 120 kg 
Rugleuning DYNAMIC, bekleding rugleuning en wieltjes bij de levering inbegrepen 
(tegen meerprijs) combineerbaar met: Basis titaan en Tempur-zitting (alleen met  
Microvezel-Bekleding) 

swopper CARE– speciaal voor de gezondheidszorg 
Bekleding Stamskin: wit 
Veer MEDIUM (Standaardveer) geoptimaliseerd voor 60 – 120 kg 
Basis in speciale kleur wit en wieltjes bij de levering inbegrepen 
(tegen  meerprijs) combineerbaar met: Rugleuning DYNAMIC 
(Rugleuningstang wit) en bekleding rugleuning DYNAMIC 

swopper ZADEL – ergonomische, speciale zitting 
Bekleding Microvezel mocca-bruin 
Bekleding Premiumleer (meerprijs): zwart 
Veer MEDIUM (Standaardveer) geoptimaliseerd voor 60 – 120 kg 
Levering met gecombineerde glijders 
(tegen meerprijs) combineerbaar met: Basis titaan en wieltjes 



INDIVIDUALITEIT speelt bij ons een belangrijke rol. 

Basismodel Veer SMALL 
(geen meerprijs) 

Veer MEDIUM 
(standaard)  

swopper STANDAARD 
Het instapmodel met stevige 
bekleding. 

Veer geoptimaliseerd 
voor 40 – 70 kg 

HVB 42 – 56 cm 
HVO 47 – 61 cm 

Kleur van de veer: zwart 

Veer geoptimaliseerd 
voor 60 – 120 kg 

HVB 45 – 60 cm 
HVO 52 – 65 cm 

Kleur van de veer: zwart 
swopper CLASSIC 
De klassieker en allrounder 
in talloze uitvoeringen. 

Veer geoptimaliseerd 
voor 40 – 70 kg 

HVB 42 – 56 cm 
HVO 47 – 61 cm 

Kleur van de veer: zwart 

Veer geoptimaliseerd 
voor 60 – 120 kg 

HVB 45 – 60 cm 
HVO 52 – 65 cm 

Kleur van de veer: 
bekleding/basis 

swopper WORK 
Het complete pakket incl. 
wieltjes, rugleuning 
DYNAMIC en bekleding 
rugleuning met 
EN 1335-certificaat. 

Niet verkrijgbaar Veer geoptimaliseerd 
voor 60 – 120 kg 

HVB 42 – 57 cm 
HVO 50 – 62 cm 

Kleur van de veer: zilverglans 
swopper CARE 
Speciaal voor de 
gezondheidszorg, speciale 
kleur wit incl. wieltjes. 

Niet verkrijgbaar Veer geoptimaliseerd 
voor 60 – 120 kg 

HVB 45 – 60 cm 
HVO 52 – 65 cm 

Kleur van de veer wit 
swopper ZADEL 
Ergonomische, speciale 
zitting. 

Veer geoptimaliseerd 
voor 40 – 70 kg 

HVB: 52 – 66 cm 
HVO: 57 – 71 cm 

Kleur van de veer: zwart 

Veer geoptimaliseerd 
voor 60 – 120 kg 

HVB: 55 – 70 cm 
HVO: 62 – 75 cm 

Kleur van de veer: 
bekleding/basis 

HVB = Hoogteverstelling belast 
HVO = Hoogteverstelling onbelast 

Vervanging achteraf mogelijk – de prijs erbij weg te nemen actuele prijslijst. 




