
Sometimes
running won’t 

solve your 
problems.



Not everything  
is meant to  

be folded.



Spindl zorgt voor vitaliteit 
Spindl is een ‘office lifestyle’ die jou laat bewegen, zelfs wanneer 
je zit. Hoe werkt het? Eigenlijk heel simpel. Spindl zorgt ervoor 
dat je bewegend zit. Het mechaniek onder de zitting zorgt dat je 
in een actievere houding zit. Zonder jezelf in bochten te wringen, 
corrigeer je je houding met je bekken en benen. Met als resultaat? 
Minder lichamelijke klachten, meer concentratie en een hogere 
productiviteit.

“Vitaliteit is de gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid van 
iemand die leidt tot energie om te leven, waarbij beide factoren in 
balans zijn. Het wordt ook wel levenslust of veerkracht genoemd.”

Een gezonde mix van bewegend zitten, en regelmatig staan 
gedurende de dag: daarmee zit je goed. En probeer het jezelf iets 
minder comfortabel te maken. Leg je telefoon bijvoorbeeld wat 
verder weg, parkeer je auto niet te dicht bij huis of werk, vergader 
al wandelend of staand. Probeer meer beweging in kleine stapjes 
in het dagelijks leven te integreren. Dat is goed te doen.

Bewegen is vitaal 
Dat weten we allemaal. Een rondje joggen of een uurtje in de 
sportschool en dan denken we dat we goed bezig zijn en de uren 
zitten die we dagelijks doen kunnen compenseren. Natuurlijk, 
elke vorm van beweging is beter dan niets. Maar bedenk eens 
hoeveel uur per dag we naast die sportieve uitspattingen zitten. 
Echt stilzitten. Onderuitgezakt op de bank, comfortabel achter 
het stuur, vastgekleefd op onze bureaustoel. De Nederlandse 
werkende populatie zit gemiddeld 7 uur per werkdag. En als we  
 

 
vrij zijn? Dan zitten we ook 85% van de tijd! Verontrustende cijfers, 
aangezien uit recent onderzoek blijkt dat langdurig zitten een 
risicofactor is voor onder andere vroegtijdig overlijden. Tijd om in 
actie te komen dus. Letterlijk. En áls je zit, kies dan een product 
van Spindl. Bewegend zitten. De oplossing.

Op maat afgesteld 
De stabiliteitsspieren in de rug en de dwarse buikspieren worden 
door deze manier van  bewegend zitten optimaal gestimuleerd om 
hun stabiliserende werk te doen. Bovendien wordt de werking nog 
verder versterkt als je de rug van de stoel goed instelt, nadat je je 
ideale balans gevonden hebt. Zo zijn de Spindl stoelen One, Two 
en Bull helemaal aangepast op jouw zitpositie en daarmee wordt 
het dus jouw stoel en de oplossing voor bewegend zitten.

Even wennen
Je zal moeten wennen aan deze nieuwe manier van zitten, in het 
begin zal je zelfs wat spierpijn kunnen ervaren. Je gebruikt namelijk 
ineens spieren die je normaal gesproken in de sportschool zou 
trainen, terwijl je alleen maar zit. Zo houdt Spindl je fit en vitaal 
tijdens kantooruren. En daarna. Want als je actiever bent op je 
werk, dan ben je dat thuis ook. Dus geef je lijf wat het nodig heeft: 
actie. Uit eigen beweging en met een steuntje in de rug van Spindl. 
Ben jij er klaar voor?

Wil je een van de Spindl producten proberen? Stuur ons een mail 
info@spindl.nl of kijk op www.spindl.nl voor een dealer bij jou 
in de buurt. 



De One en de Two lijken het meest op de ‘gewone bureaustoel’. 
Echter in tegenstelling tot een standaard bureaustoel is het bij de 
Spindl stoelen de bedoeling dat je je balans zoekt en automatisch 
blijft zoeken, nadat je goed bent gaan zitten op het midden van 
de zitting.
 
 
 

Voorzien van een in hoogte verstelbare ergonomisch gevormde 
rug voor optimale bewegingsvrijheid, en zitdiepte verstelling.

Voorzien van een netbespannen design rug met instelbare 
lendensteun, en zitdiepte verstelling.

One | bureaustoel  v.a. E 399,00 Two | bureaustoel   v.a. E 399,00

Spindl ondersteunt actief zitten. Dit kan op de comfortabele  
Two. Volledige steun in de met mesh bespannen rug en tegelijk 
kunnen bewegen. Bewegen is altijd beter dan stil zitten. 
 
 
 
 
 
 



Bij de Bull valt de afwijkende vormgeving van de rug op, stoer 
en maakt vitaal. Door te kiezen voor deze variant uit de Spindl 
familie krijg je nog meer bewegingsvrijheid. Het design van de 
rug leent zich om bv achterstevoren op de stoel te zitten en de 
bovenzijde van de rug te gebruiken als steun. Hoe meer beweging 
en gevarieerde zitposities hoe beter.
 

Bull | bureaustoel   v.a. E 399,00

Voorzien van een in hoogte verstelbare rug, voor optimale 
bewegingsvrijheid en zitdiepte verstelling.

In hoogte verstelbare stahulp met zithoek verstelling voor 
optimale zithouding.

Met onze Help kun je altijd bewegend ondersteund staan of 
zitten. Mooi en compact en overal toe te passen. Afwisseling, 
daar draait het om. Zo lang je flink beweeglijk kunt zijn in je stoel, 
zit je goed. Het is de juiste ondersteuning om je benen en rug te 
ontlasten. Voorzien van een grote greep op de rug dus makkelijk 
te verplaatsen.
 
 

Help | stahulp   v.a. E 299,00



Heb je een staand beroep en vaak last van je nek of rug?  
Gebruik de Ride by Spindl! De Ride heeft een ergonomische  
zitting die ervoor zorgt dat je in een natuurlijke houding zit.  
Door deze houding ontlast je je rug en nek, dit zorgt voor een 
goede en correcte lichaamshouding, waardoor klachten aan 
de rug, heupen of knieën worden voorkomen. Ride kan overal 
worden gebruikt. 

Heb je een staand beroep en vaak last van je nek of rug?  
Gebruik de Ride by Spindl! De Ride heeft een ergonomische  
zitting die ervoor zorgt dat je in een natuurlijke houding zit.  
Door deze houding ontlast je je rug en nek, dit zorgt voor een 
goede en correcte lichaamshouding, waardoor klachten aan 
de rug, heupen of knieën worden voorkomen. Ride kan overal 
worden gebruikt. Deze Ride heeft een smaller zadel, ideaal voor 
vrouwen of mensen met een kleiner postuur. 

Ride | zadelkruk   v.a. E 319,00 Ride small | zadelkruk  v.a. E 319,00

Voorzien van een in hoogte verstelbare zadelzit en zithoek 
verstelling voor optimale houding.

Voorzien van een in hoogte verstelbare smalle zadelzit en  
zithoek verstelling voor optimale houding.



Actief en productief zijn tegelijkertijd, wie wil dit niet? Als je een 
druk leven hebt dan schiet bewegen er vaak bij in. Ook gebeurt 
het nog teveel dat we dagelijks vele uren achter een bureau 
plaatsnemen zonder te bewegen. Met de Bike kan je tijdens je 
werk, als op een hometrainer fietsen. Door te fietsen stijgt je 
energieniveau en blijven lichaam en hersenactiviteit actief. Dat 
houdt je scherp. Met de Bike kun je nog meer bewegen op je werk.
In 5 verschillende kleuren leverbaar.

Bike | deskbike   E 249,00

Onze Joris is uitermate geschikt voor vitale mensen die veel zitten 
met staan afwisselen. Zowel voor thuis als op werk of op school. 
Door de compacte zitting een ideale oplossing voor kinderen en 
jongeren. Even een Joris erbij pakken voor het “aanzitten” bij een 
collega. Joris past altijd.
 
 

Joris | tabouret   v.a. E 229,00

Voorzien van een in hoogte verstelbare tabouret zitting door 
middel van ring mechaniek. 

De weerstand van de Bike is traploos instelbaar. Trainingstijd, 
snelheid, afstand en calorieverbruik zijn digitaal afleesbaar.



XModel One Two Bull Ride Help Joris Bike

Prijs per stuk, standaard in zwart E 399,00 E 399,00 E 399,00 E 319,00 E 299,00 OE 229,00e E 249,00

Opties, direct leverbaar

In hoogte en breedte  verstelbare,  
en in  diepte instelbare schuine armleggers E 50,00 E 50,00 X X X X X

4D armlegger opdekjes E 30,00 E 30,00 X X X X X

Hoofdsteun X E 50,00 X X X X X

Extra dikke zitting E 20,00 E 20,00 E 20,00 X X X X

Zitting in PU (minderprijs) X X X X X - E 5,00 X

Zitting in zwart kunstleder X X X X E 10,00 E 10,00 X

Lagere gaslift (100 mm) E 10,00 E 10,00 E 10,00 E 10,00 E 10,00 E 10,00 X

Hogere gaslift (160 mm) E 10,00 E 10,00 E 10,00 E 10,00 E 10,00 E 10,00 X

Aluminium gepolijst onderstel E 40,00 E 40,00 E 40,00 E 40,00 E 40,00 E 30,00 X

10 jaar Full Service garantie E 30,00 E 30,00 E 30,00 E 30,00 E 30,00 E 30,00 X

Opties, levertijd van +/- 8 weken

Hoofdsteun E 50,00 X X X X X X

In diepte verstelbare lendesteun E 20,00 X E 20,00 X X X X

Gestoffeerd in wolvilt E 50,00 E 35,00 E 50,00 X E 25,00 E 25,00 X

Zitting gestoffeerd in kleur X E 10,00 X X E 10,00 E 10,00 X

Zitting in kunstleder / kleur E 20,00 E 20,00 E 20,00 E 20,00 E 20,00 E 20,00 X

Rug in kleur X E 20,00 X X X X X

Rug en/of zitting in kleur E 10,00 X E 10,00 X X X X

Rug en zitting in kunstleder E 70,00 X E 70,00 X X X X

Alle producten, met uitzondering van de Bike, zijn in vele kleuren stof en kunstleer leverbaar. Neem voor meer informatie contact  op met uw  dealer, of kijk op www.spindl.nl   
Op alle Spindl producten zit standaard 5 jaar garantie, m.u.v. Bike (6 maanden). Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw,  zet en drukfouten voorbehouden.

Prijslijst

Bewegend zitten. De oplossing.


