
Look and feel
manual





Logo
gebruik

Het logo is ontwikkeld om op een zwarte of een fotografische achtergrond 

te functioneren. Als het logo op een witte of lichte achtergond moet worden 

geplaatst moet het logo in een zwart blok worden gezet.  Dit zwarte blok komt 

altijd vannuit de rand van één van de zijden van het vlak. (links, rechts, boven 

of onder)







ondersteunend  
beeldmerk

gebruik

Het ondersteunend beeldmerk is de Spindl ‘S’. Deze zal slechts als secundair 

beelmerk worden gebruikt. Nooit als zelfstandig ‘logo’. Dit beeldmerk wordt 

altijd in de tegenovergestelde hoek geplaatst. 





Pay off / Belofte
gebruik

De belofte ‘Keeps you moving even when you’re not’ wordt altijd uitgesproken 

afsluitend aan de boodschap of als boodschap zelf. Er mag niet in geknip wor-

den. Als het mogelijk is wordt de belofte waargemaakt door een handeling. 

(zoals het omdraaien van het briefpapier of aan het eind van het lezen van de 

tekst). 
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Huisstijl
gebruik
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Product logo
gebruik

Elk productlogo is gebaseerd op de Spindl stip. De naam van het product past 

binnen de cirkel en wordt ‘gekroond’ door de stip.







Kleur
gebruik

Het logo is een combinatie tussen Zwart en wit met een oranje accent kleur. 

Wanneer de achtergrond wit is gebruikt men zwart en andersom. Oranje blijft 

de accentkleur en mag in geen geval vervangen worden door een andere kleur.



CMYK

Cyaan: 0%

Magenta: 70%

Yellow: 100%

Black: 0%

RGB

Red: 232

Green: 101

Blue: 30

Hex

#e8651e

CMYK

Cyaan: 40%

Magenta: 30%

Yellow: 30%

Black: 100%

RGB

Red: 0

Green: 0

Blue: 0

Hex

#000000

Gradaties:

Enkel gradaties van 100% black

Gradaties van Oranje zijn niet toegestaan



Tekst
consument



Copy voorbeeld elevator pitch:

Spindl presenteert: One. Bewegen terwijl je zit. De oplossing voor iedereen 

met zittend werk die gezond en fit wil blijven. De Spindl bureaustoel gaat 

verder waar verantwoord zitten ophoudt. Want de One is gebouwd voor het 

kwetsbaarste deel van je lichaam, je rug. Jouw rug moet in beweging blijven. 

Niet alleen tijdens een rondje sporten, maar zo vaak mogelijk. Dat doet de 

One voor je. Zitten terwijl je beweegt. En andersom. Zitten en bewegen op 

een stoel die gezien mag worden. Dat is One van Spindl. Wanneer stap jij over?

Copy-voorbeeld oproep (e-dm):

Je bent een jonge professional. Je houdt van het leven. Je verzorgt jezelf. Je 

sport, leeft bewust, je hebt aandacht voor de wereld om je heen. Maar hoe zit 

het met zitten? Weet je hoeveel tijd je per dag zittend doorbrengt? Veel! 

En daar zit ‘m nou net de kneep. 

Want als je zit, beweeg je niet. Te weinig, in elk geval. En zeker minder dan je 

zou willen. Dat vraagt om een stoel die dat wél doet. Een stoel die je fit houdt 

tijdens kantooruren. En daarna. Dat doet de Spindl One voor je. De One bu-

reaustoel is niet alleen hartstikke mooi om te zien, hij houdt je fit terwijl je 

zit. Eindelijk kun je bewegen met een kantoorbaan. Een zegen voor je rug en 

je gezondheid. Sterker nog, je verbrandt zelfs calorieën. De One van Spindl 

houdt je bezig. Zelfs als je zit. 

Je wilt bewijs? Word Spindl Proefkonijn*. Jij krijgt de kans om een maand lang 

de One uit te proberen. Maar dat doen we niet zomaar. We kijken eerst hoe je 

conditie nu is. Na een maand kijken we opnieuw. Is je conditie aantoonbaar 

verbeterd? Dan maak je kans op een Spindl naar keuze. Meld je snel aan op 

Spindle.com.

* Pionier, Supporter, Ambassadeur, nader in te vullen.



Copy voorbeeld body (adv.)

Je hebt een leuke baan. Een zittende baan, maar een hele leuke baan. Je 

houdt van bewegen. Alleen, als je zit, beweeg je niet. Nauwelijks. Amper. Kijk, 

daar kun je dus iets aan doen. Door op de juiste stoel te zitten. Op de One van 

Spindl zit je en beweeg je tegelijk. Je houdt je spieren en je rug soepel. Sterker 

nog, je verbrandt calorieën, zonder dat je ’t doorhebt. Spindl. Jouw work-out, 

terwijl je zit. Meer weten? Spindl.com.

Copy variatie ‘Sitness’ (Sitness. Fit terwijl je zit)

Er is een nieuwe sport. Speciaal voor mensen die achter een bureau werken. 

Sitness. Bewegen terwijl je zit. Kan dat? Ja, dat kan met de One bureaustoel. 

Goed voor je rug en goed voor je gezondheid. De One van Spindl is namelijk 

een nieuwe manier van zitten. En dan niet op de een of andere zitbal of zo. 

Nee, de One is een hele mooie bureaustoel die met je meeleeft. En meebe-

weegt. Zodat je ook met een zittende baan fit genoeg blijft voor de mooie 

dingen in het leven. Meer weten? Kijk op Spindl.com.

Copy variatie – accent op concurrentie

Stel, je hebt een zittende baan en je houdt van sport. Of in ieder geval, je denkt 

om je gezondheid. Toch? Dan weet je dat je weinig beweegt wanneer je zit. 

Feit. Tenzij je daar iets aan doet. Door een bureaustoel te kiezen die je wél fit 

houdt. Nee, dan bedoelen we niet zo’n lelijk geval waarop je allerlei acroba-

tische toeren moet uithalen. Nee, wij bedoelen de One van Spindl. Een stoel 

die met je meebeweegt. Een stoel die met je meedenkt. Met jou. Met je rug, je 

lichaam, je gezondheid. Spindl houdt je fit terwijl je zit. Heel simpel, maar wel 

heel slim. Kijk zelf maar, op Spindl.com.



Copy variatie – accent op autoriteit

Die stoel waar je nu op zit. Die bureaustoel. Zit-ie lekker? Ook na een lange 

dag? Of moet je dan eerst even uit de zitkreukels? Die kans is groot. Want als 

je zit, beweeg je niet. Terwijl je weet hoe belangrijk bewegen is. Dat is nou pre-

cies waarom Spindl de One heeft ontwikkeld. Een hele mooie bureaustoel die 

met je meedenkt. Die met je mee beweegt. Die je rug én je lichaam fit houdt, 

terwijl je zit. Kan dat? Dat kan, want daar hebben wij heel lang over nagedacht, 

met ergonomen en therapeuten en een heel stel andere specialisten. Zo ont-

wikkelden wij de ultieme bureaustoel: Spindl. Voor professionals die fit zijn en 

fit willen blijven.

Copy variatie – accent op sportiviteit

Zeg, sport je wel genoeg tijdens je werk? Niet als je een zittend beroep hebt, 

toch? Terwijl je weet hoe belangrijk bewegen voor je is. Zullen wij daar samen 

eens wat aan gaan doen? Dan beginnen we met One , van Spindl. Nee, dat is 

niet een of andere nieuwe fitness-trend. De One van Spindl is een stoel die 

je fit houdt. De One leeft met je mee. Beweegt met je mee. Spindl houdt je 

lichaam soepel, zonder dat je er zelf erg in hebt. De One maakt gebruik van 

je natuurlijke bewegingen, terwijl je zit. En dat is niet alleen heel comfortabel, 

maar ook heel gezond. Doe je lichaam én je gezondheid een plezier en kies 

voor de One van Spindl. Jouw work-out terwijl je zit.

Copy voorbeeld – radio doelgroep 30”

Beste supersurfers, potloodkluivers, call center-kanonnen, tiepmiepen en alle 

andere mensen met een zittend beroep: zullen we het eens ietsje gezonder 

aan gaan doen? Fit worden terwijl je zit? Dat kan namelijk tegenwoordig. Met 

de One van Spindl. Zitten en gezond bewegen tegelijk was nog nooit zo lo-

gisch. De One bureaustoel is namelijk een revolutionaire manier van zitten en 

gezond blijven. Een natuurlijke manier van meebewegen, die je rug soepel en 

je lichaam in beweging houdt. Zonder inspanning. Gewoon terwijl je werkt. Je 

merkt er niks van, alleen maar dat je fitter wordt. Kijk zelf maar, op Spindl.com.



Suggesties kopregels

Fit terwijl je zit

Kun je zitten en sporten tegelijk? Nu wel.

Verbeter je houding naar je baas

Vraag jij je ook weleens af: zit ik hier wel goed?

Wordt het niet eens tijd voor een betere positie?

Voor de juiste stoel moet je even gaan zitten

Zitten. Sta je daar wel genoeg bij stil?

Waarom zou je krom liggen voor je werk

Eindelijk een stoel die net zo sportief is als jij

Eindelijk beweging in de stoelenindustrie

Een work-out op kantoor? Ga er even voor zitten.



Facebookvoorbeelden:

Poll: Waar sport jij het liefst

 O In de natuur

 O In de sportschool

 O Op mijn SitFit

Milestone:  De One van Spindl bestaat 1 jaar. Dat gaan we  

samen vieren. Plaats jouw felicitatie hieronder en 

maak kans op een mountainbike.

Inhaker:  De Marathon van Rotterdam. Stel, wat is jouw tijd  

als jij mee zou doen?

Raad het plaatje:  Welke sport is dit? Enig idee?

Vraag:  De One van Spindl is genomineerd als sportiefste 

stoel van Nederland. Duim je mee?!

Brand fact:  Onze Spindl community groeit! We gaan hard  

richting de 3000. Trots!

Cool stuff:    Dit is ’s werelds grootste stoel. Wij vragen ons af  

hoe groot het bureau dan wel is…

Superfan   Jij en je One. Plaats je foto en win een Spindl  

Stappenteller.



Tekst
decisionmaker



Copy voorbeeld elevator pitch:

Spindl presenteert: One. Bewegen terwijl je zit. De oplossing voor iedereen met 

zittend werk die gezond en fit wil blijven. De One bureaustoel gaat verder waar 

verantwoord zitten ophoudt. Want de One van Spindl is gebouwd voor het 

kwetsbaarste deel van het lichaam, de rug. Een rug moet in beweging blijven. 

Niet alleen tijdens een rondje sporten, maar zo vaak mogelijk. Dat doet de One 

voor je. Zitten terwijl je beweegt. En andersom. Zitten en bewegen op een stoel 

die gezien mag worden. Dat is de One van Spindl. Wanneer stap jij over?

Copy-voorbeeld oproep (e-dm):

Als inkoper* van kantoormeubilair wil je het beste voor je collega’s. Je bent 

immers ook een beetje verantwoordelijk voor hun gezondheid. Is het dan niet 

mooi dat je hen een stoel kunt presenteren waarmee zij hun conditie op peil 

kunnen houden? Want dat doet de One van Spindl. Een bureaustoel die met je 

meebeweegt. Niet alleen ergonomisch doordacht, maar ook een manier om 

gezond te blijven. De One houdt je fit tijdens kantooruren. En daarna. Eindelijk 

kun je bewegen met een kantoorbaan. Een zegen voor je rug en je gezond-

heid. Dat gun je jezelf en je collega’s toch? Aan de prijs zal het niet liggen. Bo-

vendien, hoeveel is je gezondheid je waard?

Je wilt bewijs? Word Spindl Proefkonijn*. Jij krijgt de kans om een maand lang 

de One van Spindl uit te proberen. Maar dat doen we niet zomaar. We kijken 

eerst hoe je conditie nu is. Na een maand kijken we opnieuw. Is je conditie aan-

toonbaar verbeterd? Dan maak je kans op een One bureaustoel naar keuze. 

* Kan ook een andere titel zijn

**Pionier, Supporter, Ambassadeur, nader in te vullen.



Copy voorbeeld body (adv.)

Jij bent verantwoordelijk voor het meubilair van je collega’s. Collega’s met een 

zittende baan, meestal. Collega’s die best van bewegen houden, die geven om 

hun gezondheid. Maar als je zit, sport je niet. Toch? Gelukkig kun jij daar nu iets 

aan doen. Simpelweg door de juiste stoel te kiezen. Op de One van Spindl zit 

je en beweeg je tegelijk. Zo houd je spieren en rug soepel. Sterker nog, je col-

lega’s verbranden calorieën, zonder dat ze ’t doorhebben. De One van Spindl. 

Een work-out, terwijl je zit. Meer weten? Kijk op Spindl.com.

Copy voorbeeld body (met oproep)

Gezonde en fitte werknemers zijn de droom van elke werkgever. Wat nou als jij 

ervoor kunt zorgen dat jij je collega’s fitter worden? Dat kan. Simpelweg door 

de juiste stoelen te kiezen. One bureaustoelen van Spindl. Niet van die stoelen 

waar je acrobatische toeren mee uit moet halen, gewoon stoelen die meebe-

wegen. Die de rug ontlasten en waarmee de conditie van je collega’s minimaal 

op peil blijft. Of zelfs verbetert. Die stoel is er nu. De One van Spindl. Een work-

out terwijl je werkt. Mooi om te zien, prima prijs. Een gezonde stoelkeuze was 

nog nooit zo’n inkopper. Probeer ‘m zelf. Ga naar Spindl.com, vul je persoonlij-

ke inlogcode in en merk wat de One voor je doet. 



Suggesties koppen

Eindelijk een stoel die net zo sportief is als je collega’s

De One van Spindl. Fit terwijl je zit

Hoe jij je collega’s fit kunt houden? Daar moet je even voor gaan zitten

De One bureaustoel. De grootste besparing in ziektekosten



Tekst
lang



One by Spindl
Keeps you moving, even when you’re not

Beweging is gezond. Dat weten we allemaal. Een rondje joggen of een uur-

tje in de sportschool en dan denken we dat we goed bezig zijn. Tuurlijk, 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 85% van de tijd! Verontrustende cijfers, aangezien uit 

recent onderzoek blijkt dat langdurig zitten een risicofactor is voor onder an-

dere vroegtijdig overlijden. Tijd om in actie te komen dus. Letterlijk. En áls je 

zit, kies dan de juiste stoel: de One by Spindl. Een stoel die je laat bewegen, 

terwijl je zit.

Er is iets bijzonders aan de hand: het menselijk lichaam is ervoor gemaakt 

om constant in beweging te zijn, onze verre voorouders waren voortdurend 

fysiek actief om elke dag te overleven. In de afgelopen tientallen duizenden 

jaren is 95% van onze genen gelijk gebleven. En wat doen we in de huidige 

maatschappij? Zitten. Langdurig zitten is een groot onderdeel geworden van 

ons dagelijks leven. Geen wonder. Het leven wordt ons immers steeds mak-

kelijker gemaakt. We hoeven niet op te staan om naar de telefoon, de printer 

of de televisie te lopen. Alles ligt binnen handbereik. Ons eten is snel besteld. 

Onze auto’s brengen ons van A naar B. En B is dan vooral een plek waar we 

zitten om ons werk te doen. Het liefst achter een beeldscherm. Tegenwoordig 

doen 4 van de 5 westerse mensen werk vanachter hun computer. En dat voor 

urenlang onafgebroken. Niet vreemd. Ga maar eens rondwandelen; anderen 

denken al snel dat je niet aan het werk bent. Gevolg is daarmee wel dat jaar-

lijks 1,2 miljoen mensen last van hun bewegingsgestel hebben en 60 duizend 

mensen zich ziek melden en dat kan natuurlijk nooit bevorderlijk zijn voor de 

productiviteit. Ons lichaam heeft nu eenmaal beweging nodig en moet om te 

functioneren geprikkeld worden. Niet alleen een paar keer per week in de fit-

nesszaal, maar elke 20 minuten. Gewoon even licht bewegen, kan al gezond-

heidswinst opleveren. 



Wat gebeurt er dan als je lang zit? 

Bovenbeenspieren, hamstrings en kuiten ontspanning zich, de spieractiviteit 

houdt op en de bloedcirculatie en stofwisseling vertragen. Tegelijkertijd ver-

mindert het aantal calorieën dat je verbrandt, je lichaam gaat naar een op-

slagmodus om energie voor een volgende activiteit te besparen. Door een ge-

brek aan zuurstof raken je spieren vermoeid. Zelfs het zuurstofverbruik van de 

zenuwen neemt af en afvalstoffen bouwen zich op. De bloedsomloop bereikt 

de hersenen minder effectief met als resultaat: hoofdpijn, flauwte en een laag 

energieniveau. De wanden van de bloedvaten slijten, wat ontstekingsreacties 

veroorzaakt en waardoor cholesterol ophoopt. Omdat spieren niet meer wor-

den gebruikt, krimpen ze. En door een voortdurend slechte balans takelen de 

schijven in je rug af en krijg je last van je nek en schouders. Ten slotte stijgt 

je bloeddruk elk jaar waardoor het risico op diabetes en hart- en vaatziek-

ten verhoogt. Geen wonder dat onderzoeksorganisatie TNO ons waarschuwt: 

langdurig zitten is een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Australisch 

onderzoek toont aan dat veel zitten verantwoordelijk is voor bijna 7 % van de 

sterfgevallen. Mensen die meer dan 11 uur per dag zitten, hebben een 40% ho-

gere kans op overlijden in de daaropvolgende 3 jaar vergeleken met mensen 

die minder dan 4 uur per dag zitten. Daarnaast hangt langdurig zitten samen 

met een toename van 112% in het risico op type 2 diabetes en 147% in het 

risico op hart- en vaatziekten. Bovendien zijn er aanwijzingen voor depressies, 

sommige vormen van kanker en klachten aan het bewegingsapparaat. Reden 

genoeg om meer in beweging te komen, zowel buiten als binnen werktijd. 

Meer bewegen, hoe dan? 

Een gezonde mix van zitten, staan en bewegen gedurende de dag: daarmee zit 

je goed. Al ga je maar eens per 20 minuten een minuut met je gewicht op een 

been staan, dan heeft dat al een positief effect. En maak het jezelf iets min-

der comfortabel. Leg je telefoon bijvoorbeeld wat verder weg, parkeer je auto 

niet te dicht bij huis of werk, vergader al wandelend. Probeer meer beweging 

in kleine stapjes in het dagelijks leven te integreren. Dat is goed te doen. Feit 

blijft echter wel dat in steeds meer beroepen de aard van het werk medewer-

kers dwingt tot urenlang achtereen zitten. Flexibel werken kan deze tendens 



versterken als de werktijd thuis vooral of zelfs uitsluitend zittend achter een 

beeldscherm wordt doorgebracht. En als je zit, beweeg je niet. Nauwelijks in 

elk geval. Maar wél als je zit op een dynamische stoel. Niet zo’n stoel waar je 

acrobatische toeren mee uit moet halen, ook geen fitnessbal waar je je een 

nogal ongemakkelijk op voelt of een stoel die een vermogen kost. Nee, de One 

by Spindl. Een mooie bureaustoel, voor een prima prijs, die er gewoon uitziet 

als een bureaustoel. Die met je meebeweegt en die je fit houdt, terwijl je zit. 

Hoe werkt de One? 
Eigenlijk heel simpel. De One by Spindl zorgt ervoor dat je dynamisch zit. De 

constructie onder de zitting – van hoogwaardige Duitse techniek – dwingt je 

in een actievere houding te zitten. Zonder jezelf in bochten te wringen, cor-

rigeer je je houding met je bekken en benen. Met minimale bewegingen be-

haal je groot effect. Want je wervels staan door een klein beetje beweging niet 

meer onder een statische druk. Met als resultaat? Minder lichamelijke klach-

ten, meer concentratie en een hogere productiviteit. De One is bovendien 

snel en simpel in gebruik te nemen. Hij is gewichtsafhankelijk in te stellen, de 

hellingshoek is te verkleinen en mocht je echt even geen behoefte hebben 

aan beweging? Dan kun je het actieve gedeelte vergrendelen zodat hij func-

tioneert als een gewone bureaustoel. Omdat de One zo eenvoudig instelbaar 

is, is hij ook perfect inzetbaar op flexwerkplekken. Belangrijk, aangezien me-

dewerkers makkelijk van plek wisselen en daarbij weinig aandacht besteden 

aan het goed instellen van hun werkplek. Dat gaat bij de One bijna vanzelf. Met 

een paar stappen zit je goed en verantwoord. Oké, je moet misschien even 

wennen aan deze nieuwe manier van zitten. Je zult wellicht zelfs wat spierpijn 

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 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. 



Jouw One is voorzien van een ID-registratiekaartje. Log met je persoonlijke 

code in op Spindl.nl en ontdek de funwereld van dynamisch zitten. Je vindt 

er games, goals, nieuwtjes, het forum én je activeert er jouw Spindl-garantie. 

Piet van den Bos, fysiotherapeut 

‘Alternatieve zitoplossingen zoals zitballen en speciale stoelen zijn vaak zeer kost-

baar, niet praktisch of geven niet het gewenste resultaat. De One van Spindl is een 

stoel die er ook uitziet als een stoel en zorgt dat je dynamisch gaat zitten. Die ac-

tiviteit leidt tot een vermindering van de nadelige effecten van langdurig zitten.’



Keeps you moving even when you’re not
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