
MADE IN FINLAND
Patent pending
EU model reg. www.humantool.fi

ovh 149,-

-istuin



Selkäsi  tarvitsee liikettä  

Saat työtuoliisi satulatuolin 
edut sekä terveellisen liikkeen

• HUMANTOOL -istuin opettaa sinut hyvään 
 ja ryhdikkääseen pystyasentoon.

• Pallomainen rakenne antaa istuimelle   
 liikkeet.

• Keinuvat liikeradat sekä tasapainoilu   
 houkuttelevat sinut terveelliseen  
 liikuntaan työn lomassa.

• Saat perinteiseen työtuoliisi kaikki   
 satulatuolin edut ja lisäksi vielä                  
 terveyttä ylläpitävän liikkeen.

• Tasapainoilu istuimella synnyttää erittäin  
 monipuolisia liikesarjoja kaikkiin suuntiin  
 ja eri lihasryhmiin.

• Voit parantaa ja ylläpitää fyysistä 
 kuntoasi ja hyvinvointiasi istuessasi   
 työpöytäsi ääressä.

-istuin

Värivalikoima



Terveysvaikutukset
• Selkä ja keskivartalo vahvistuvat,  
 koska syvien  lihasten toiminnat akti- 
 voituvat

• Liike vapauttaa selän jännitystiloja,  
 joita syntyy vääristä istuma-asen- 
 noista tai esim. urheilusuorituksista

• Ryhti paranee, kun lantio oppii ja  
 vahvistuu uuteen ja pystympään  
 asentoon 

• Hartia- ja niskanseudun vaivat helpot- 
 tuvat, koska alaselän asento paraneeSelkäsi tarvitsee liikettä...

• Selkäkivut helpottuvat, kun hermojen välinen     
 paine laskee istuimen liikkeen ansiosta

• Aineenvaihdunta ja verenkierto  paranevat  

• Lantionpohjan lihakset vahvistuvat, mikä   
 auttaa mm. hallitsemaan virtsankarkailua

• Istuin on keskiosastaan muotoiltu pehmeäksi,   
 jolloin genitaaleille kohdistuva paine on pieni 

• Vartalo kiinteytyy ja hoikistuu istujan aktiivi-  
 suudesta riippuen

Tiesitkö?
• Istuma-asennon aiheuttamasta liikkeen puuttees- 
 ta johtuvat selkävaivat ovat toiseksi yleisin syy   
 töistäpoissaoloihin.

• EU tukee lainsäädännöllään ja standardisoinnil-  
 laan*)  yrityksiä hankkimaan  ergonomiaa paran- 
 tavia apuvälineitä työntekijöilleen.*) ISO 9241–5:1998

• Pyydä työnantajaasi hankkimaan itsellesi terveyttä  
 ja hyvinvointia ylläpitävä HUMANTOOL -istuin.



Liike on lääkettä myös istuessa! 

Selkävaivat ovat yleisimpiä terveysongelmia, 
joten niiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Monet meistä istuvat tuolilla koko työpäivän ajan 
ja staattisessa istuma-asennossa selkä ei saa 
tarvitsemaansa liikettä.  HUMANTOOL -istuimen 
avulla selkä on pienessä pumppaavassa liikkees-
sä, mikä elvyttää selän rakenteiden verenkier-
toa. 

Ratsastajat osaavat istumi-
sen  
 ”Aluksi tuntui uskomattomalta, kun HUMAN-
TOOL -istuimen päällä, toimistorutiineja tehdes-
sä pystyi harjoittamaan ja rentouttamaan rat-
sastuksessa tarvittavia tärkeitä lihaksia.  Tätä 
istuinta voin todella lämpimästi suositella kaikille 
ratsastusta harrastaville ihmisille.  Suurimman 
hyödyn saa ehkä kuitenkin tavallinen istuja, 
joka hankkimalla HUMANTOOL -istuimen pää-
see kokemaan, miksi ratsastuksessa niin paljon 
kiinnitetään huomiota oikeaan istuntaan.”

    

Lisätietoja ja tiedustelut:   
www.humantool.fi
Humantool Oy 
info@humantool.fi
puh 010-666 7500

Lähin jälleenmyyjäsi:   
www.humantool.fi

Kimmo Sulkala, 
ammattivalmentaja, ratsastuksen master opettaja, kilparatsastaja     
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