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Dankzij de comfortabele, stabiele ondersteuning, 

een maximaal gewicht van 136  kg en een stang met 

360-graden rotatie, biedt de Rocking-voetensteun betere 

ergonomie en bevordert het beweging en rekken terwijl 

u zit of staat. De stevige, draaiende antislipstang van 

geëxtrudeerd aluminium zorgt voor betere bloedsomloop 

en verlicht druk voor een betere gezondheid en de hele 

dag door comfort. 

Enkele van de kenmerken:

• Bevordert beweging en rekken

• Gestroomlijnd ontwerp dat zowel zittend als staand 

kan worden gebruikt

• Stang met 360-graden rotatie

• Stevig en stabiel

De voetensteun  
die rockt.
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Bevordert beweging  

en rekken

Zorgt voor betere 

bloedsomloop en 

verlicht druk voor 

comfort de hele dag 

door. Draagt bij aan 

"non-exercise activity 

thermogenesis" 

(NEAT), oftewel 

activiteiten die de 

stofwisselingssnelheid 

verbeteren en u gezond 

houden, denk aan 

schommelen met 

uw voeten, typen en 

zelfs heen en weer 

schuifelen.

Gestroomlijnd, 

veelzijdig ontwerp

Discreet, onopvallend, 

past in elke 

kantooromgeving.

Stang met 360-graden 

rotatie

Ontworpen om 

gedurende de dag been- 

en voetbeweging en 

rekken te bevorderen, 

wat de bloedsomloop 

verbetert en druk 

verlicht.

Stevige, stabiele basis 

en stang

De antislipstang 

van geëxtrudeerd 

aluminium biedt 

ondersteuning tot 

136 kg. Verhoogde 

ribbels op de stang en 

rubberen kussentjes 

die uw voeten en de 

voetensteun veilig op 

hun plek houden.
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Productafmetingen

Afmetingen eenheid  Breedte: 559,3 mm 
Lengte: 218,1 mm 
Hoogte: 118,5 mm 
Aluminium stang met 360° rotatie

Gewicht product 1,16 kg

Maximaal gewicht 136 kg

Kleur en materiaal behuizing  Geëxtrudeerde stang: Aluminium, oorspronkelijke kleur 
Kap op uiteinde: Pantone Cool Gray 3C, PC/ABS

Afmetingen verpakking

Type verpakking Bruine doos

Afmetingen verpakking (eenheid)  Breedte: 654,5 mm 
Lengte: 268,3 mm 
Hoogte: 149,0 mm

Verpakkingsgewicht (eenheid) 1,79 kg

Masterverpakking 4 stuks

Afmetingen verpakking (masterverpakking)  Breedte: 260 mm 
Lengte: 520 mm 
Hoogte: 626 mm

Inhoud van verpakking  Kensington Rocking-voetensteun 
Garantie-informatie

Omgeving

Bedrijfstemperatuur -0 tot 40° C

Temperatuur waarbij apparatuur niet werkt -40 tot 85° C

Opslagtemperatuur -30 tot 65 °C

Relatieve luchtvochtigheid 5% tot 95% niet-condenserend

Land van oorsprong, juridische vereisten 
en garantie

Land van oorsprong Taiwan

Certificering en conformiteit RoHS, REACH, CA Prop 65 

Garantie 2 jaar wereldwijde garantie

Technische  
gegevens
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