Invester i nye kontorstole til alle medarbejdere og opnå høj siddekomfort dagen lang..…

Trænger I til forbedringer i Jeres virksomhed...?
Vi har så travlt i hverdagen, at vi ofte glemmer at stoppe op og spørge os selv om, om det kunne
være hensigtsmæssigt med nogle ændringer, og dette gælder især i forbindelse med éns
arbejdsplads. Har I eksempelvis gået og brokket jer over jeres gamle kontorstole længe, men der er
bare ikke nogen, der har overskuddet til at få gjort noget ved det?
Hos os finder du et bredt og spændende udvalg af forskellige ergonomiske kontorstole, så I har
mulighed for at finde lige præcis den model, der vil passe perfekt ind til jeres kontorer.
Invester i nye kontorstole til alle medarbejdere – opnå høj siddekomfort dagen lang.
Det er virkelig vigtigt, at man får investeret i et par nye kontorstole fra tid til anden og sikrer, at alle
medarbejdere har den mest optimale siddekomfort, når de er på arbejde. Når man arbejder på et
kontor, er man nødsaget til at sidde i rigtig mange timer på en kontorstol, og såfremt man sidder
dårligt, kan det på sigt have fatale følger for lænd, ryg og skuldre.

Sørg derfor for at købe et par gode kontorstole, som alle sidder godt i, så jeres medarbejdere
vil kunne præstere bedst muligt i arbejdstiden.
Når man skal ud og investere i nye kontorstole, bør man bl.a. kigge på, om stolen har
forskellige indstillingsmuligheder, da det øger forudsætningerne for at kunne sidde optimalt
hele arbejdsdagen igennem. Herudover bør ryggen kunne lægge sig ind til din egen ryg, så du
er sikret optimal støtte, og endelig bør sædet have høj siddekomfort.
Har I spørgsmål eller ønsker I vejledning til at finde den helt rigtige kontorstol, er I velkomne til
at give vore dygtige konsulenter et kald. De står klar med gode råd og fif til korrekt stolevalg.
Se vores udvalg HER

Rumas A/S, Aalborg 14. februar 2017

design at work

