
KONTORSCYKEL
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Med JobOut Kontorscykel 2.0 kan du enkelt kombinera träning   
och välbefinnande med ditt dagliga arbete. Under användning ökar 
din energinivå, produktivitet och blodcirkulation, samtidigt som du 
förbränner kalorier. Olika trampmotstånd kan ställas in för att anpassa 
ansträngningsnivån. Kontorscykeln har en display som bland annat 
visar tid, distans och antal förbrända kalorier. Med hjälp av fyra rullhjul 
kan cykeln enkelt förflyttas. Hjulen låser sig automatiskt när man sätter 
sig på cykeln. Kontorscykeln är även anpassad för användning av 
elever i skolmiljö. 
 
Rekommenderad ålder från 10 år.  
Rekommenderad maxlängd: 195 cm. 
Max vikt: 120 kg. 

Färg: Svart.
Mått: 111 x 50 x 63 cm.
Vikt: 24,5 kg.
Material: Stål, ABS, PVC, PU, PC, PP och glas. 
Skötselråd: Torkas av med fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
Förvaras: På en sval och torr plats.

  Art. 93 1655 00 Svart 

Ladda ner appen JobOut gratis för övningsfilmer, instruktioner och tips. 



BALANSKUDDE DESIGN
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JobOut Balanskudde Design förbättrar din balans och ger dig en 
bättre sitthållning. Perfekt att placera på en pall eller kontorsstol för 
ökad blodcirkulation, styrka i bålmuskulatur samt minskad smärta 
och stelhet i rygg. Fodralet ger balanskudden en modern och stilren 
känsla som passar bra både hemma och på kontoret. Handtaget på 
fodralet gör att du enkelt kan hänga upp balanskudden vid förvaring. 
 
Färg: Ljusgrå, Mörkgrå och Mörkblå.
Mått: Ø 33 x 5,3 cm. 
Material: PVC, Polyester och PU.
Skötselråd: Kemtvätt.
Förvaras: På en sval och torr plats.

 Art. 93 1642 00 Ljusgrå 

 Art. 93 1643 00 Mörkgrå 

 Art. 93 1644 00 Mörkblå 

Ladda ner appen JobOut gratis för övningsfilmer, instruktioner och tips. 



BALANSBOLL DESIGN
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JobOut Balansboll Design ger ett aktivt sittande under arbetsdagen. 
Den kraftiga klädseln ger en ökad komfort och är mjuk och skön att 
sitta på. Tyngden i botten av fodralet gör att balansbollen håller sig 
på plats när den inte används. Fodralen finns i filttyg (ljusgrå, mörkgrå 
och mörkblå) och i konstläder (svart). Handpump medföljer.
 
Färg: Ljusgrå, Mörkgrå och Mörkblå filttyg samt Svart konstläder.
Mått: Ø 65 cm.   
Material: Polyester/PU, Metallsand och Balansboll i PVC. 
Skötselråd: Kemtvätt.
Förvaras: På en sval och torr plats.

 Art. 93 1632 00 Filttyg, Ljusgrå

 Art. 93 1633 00 Filttyg, Mörkgrå

 Art. 93 1641 00 Filttyg, Mörkblå

 Art. 93 1634 00 Konstläder, Svart 

Ladda ner appen JobOut gratis för övningsfilmer, instruktioner och tips. 



BALANSBRÄDA MULTIFUNKTIONELL
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En multifunktionell balansbräda där du själv kan välja  svårighet 
beroende på vilken underdel du vill använda. Använd brädan för 
balansträning eller för ett mer aktivt och varierat stående. Aktivt 
stående ger ökad  blodcirkulation, energinivå och förbränning, 
samtidigt  som muskler i fotleder, knän och rygg stärks.
 
Mått:  8,5 x 29 x 10,5 cm.   
Material: EVA.
Skötselråd: Torkas av med fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
Förvaras: På en sval och torr plats.

Art. 93 1646 00 

Ladda ner appen JobOut gratis för övningsfilmer, instruktioner och tips. 



BORDSKROK
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JobOut Bordskrok gör att du enkelt kan hänga upp och förvara 
JobOuts Designkollektion (Ståmatta Design, Balansboll Design och 
Balanskudde Design) på skrivbordskanten för att underlätta städning. 
 
Mått:  12 x 6,5 x 0,8 cm. 
Material: Zink och Epoxi. 
Skötselråd: Torkas av med fuktig trasa och milt rengöringsmedel.

Art. 93 1645 00 

Ladda ner appen JobOut gratis för övningsfilmer, instruktioner och tips. 



VATTENFLASKOR
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En välformad vacuumisolerad vattenflaska gjord av högklassigt rostfritt stål, som 
håller din dryck kall upp till 24 timmar och varm upp till 12 timmar. Flaskans smala 
öppning är lätt att dricka ur utan onödigt spill, och passar perfekt för normalstora 
isbitar. Vrid lätt på korken för ett läckagesäkert skydd. Använd vattenflaskan på 
jobbet, hemma eller ta med till gymmet för fräscht och kallt  vatten under hela 
dagen eller träningspasset.  Vattenflaskan finns i 7 unika färger och mönster. 
 
Mått:  Ø 7 x 25,5 cm. 
Volym:  500 ml. 
Vikt:  0,3 kg.    
Material: Rostfritt stål, PP och Silikon.  
Skötselråd: Handdisk.

Art. 93 1648 00 Aqua Black

Art. 93 1649 00 Toucan

Art. 93 1650 00 Pink Water

Art. 93 1651 00 Champagne

Art. 93 1652 00 Blue Water

Art. 93 1653 00 Aqua White

Art. 93 1654 00 Jungle

Ladda ner appen JobOut gratis för övningsfilmer, instruktioner och tips. 

Kallt 24 tim. Varmt 12 tim.

 Aqua Black Aqua White Toucan Blue Water Pink Water Jungle Champagne


