
BIOSWING – Het intelligente zitsysteem®

Brandstof voor lichaam en geest



Steeds meer mensen ontdekken hoe eenvoudig het is om ge-

durende de werkdag lichaam en geest actief te houden: met de 

unieke Haider BIOSWING®-Technologie.

Het geheim: zeer gevoelige swingelementen geïntegreerd in het 

zitmechaniek van de stoel zetten de subtiele levensimpulsen, zo-

als ademhaling en hartslag, om in beweging. Direct, continu en 

zonder dat u er iets voor hoeft te doen!
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Het geheim van de BIOSWING®-Technologie

Verbluffend:



Jonathan Taylor

Deelnemer PGA,
auteur van verschillende 
publicaties en bedenker 
van “de swing simple 
learning method” 

(www.the-move.de) 

“Met de BIOSWING® Golf Performer 

heb ik een apparaat gevonden dat 

JROIVSHOHUV�YDQ�DOOH�QLYHDXpV�WĎGHQV�

de afslag een buitengewoon ob-

jectiveerbare feedback geeft. Het 

swingende platform versterkt ge-

ULFKW�GH�EHZHJLQJ�WĎGHQV�GH�VZLQJ��

Hierdoor stabiliseert de golfspeler 

DXWRPDWLVFK�]ĎQ�OLFKDDP��WUDLQW�]ĎQ�

balans-gevoel en coördineert beter 

het bewegingsverloop.”

Bernhard Winkler

Trainer van
TSV 1860 Munchen
en Life Kinetic-trainer

(www.lifekinetik.de)

q+DUG�ORSHQ�LV�ÆÆQ��VQHO�ZDDUQHPHQ�

en gericht handelen is twee. Het BIO-

SWING® trainingsplatform maakt van 

normale baloefeningen een echte 

uitdaging. Spelers leren om herse-

QHQ��]HQXZHQ�HQ�VSLHUHQ�EHWHU�RS�

elkaar af te stemmen. Dit komt het 

spel absoluut ten goede!”

‘Grandioze pass‘, ‘schitterend doelpunt‘, ‘droomafslag‘, ‘de per-

fecte swing‘, ‘wat een lichaamsbeheersing‘. Coördinatie is hier 

het toverwoord, het totale samenspel tussen spieren, receptoren 

en zenuwstelsel. Dit systeem vraagt om regelmatige training en 

oefening. Hoe meer, hoe beter de prestatie.

Topprestaties:
Het succes van de BIOSWING®-Technologie

De BIOSWING-Technologie ondersteunt de coördinatietraining 

PHW�VSHFLƂHNH�WUDLQLQJVDSSDUDWXXU�LQWHQVLHI�HQ�ODQJGXULJ�



Dr. Eugen Rasev

arts voor neuro-orthopedie
en pijntherapie, 
Schweinfurt

„BIOSWING® en de proprioceptieve 

houdingstherapie zijn niet meer 

weg te denken uit de fysiothera-

SLH��,Q�PHHU�GDQ��������SUDNWĎNHQ�

en revalidatiecentra wordt met  

de POSturOMeD® zeer succesvol 

JHUHYDOLGHHUG��JHVWDELOLVHHUG�HQ�SĎQ-

klachten behandeld. Van belang hier-

YRRU�]ĎQ�GH�VXEWLHOH��LPSXOVHQ�GLH�YLD�

het trainingsplatform aan het lichaam 

worden aangeboden en doorgege-

ven. De therapie wordt gerichter en 

HIƂFLÈQWHU�r

Versterkend:
De werking van de BIOSWING®-technologie

Meer dan 11.000 revalidatiecentra, klinieken en fysiotherapie-

SUDNWĎNHQ�]ZHUHQ�VLQGV������EĎ�KHW� WKHUDSLH�HQ� WUDLQLQJVSODW-

form van BIOSWING. Gewoon omdat mensen met rug- en/of 

instabiliteitsklachten sneller en beter behandeld kunnen worden. 

2RN�GH�QHXUR�RUWKRSHHG�HQ�GH�SĎQVSHFLDOLVW�ZHUNHQ�VXFFHVYRO�

met de BIOSWING-technologie.

 

De behandeling bestaat uit gerichte ritmische stimulatie van de 

gewrichtsreceptoren waarna door middel van een feed-back sys-

teem via de hersenen de betrokken spieren worden aangesproken. 

+LHUEĎ�RQWVWDDQ�WHYHQV�QLHXZH�HQ�HIƂFLÈQWHUH�QHXUDOH�QHWZHUNHQ�

om gegevens input en output te optimaliseren.

+HW�HIIHFW��SDWLÈQWHQ�]ĎQ�VQHOOHU�ƂW��KHEEHQ�PLQGHU�NODFKWHQ�HQ�

KHEEHQ�HHQ�VWDELOLVHUHQG�VSLHUNRUVHW�RSJHERXZG��9RRU�HHQ�EOĎ-

vend resultaat wordt aanbevolen om gedurende het zitten ook 

van de BIOSWING-technologie gebruik te maken.



Natuurlijk bewegen:
Het intelligente zitsysteem met 
BIOSWING®-Technologie

Het klinkt fascinerend en simpel: het BIOSWING® systeem in uw 

bureaustoel werkt dusdanig eenvoudig dat het met uw lichaams- 

en bewegingsritme harmoniseert. 

De hersenen zenden precieze informatie naar de betreffende mo-

tor units en hun spieren, waarna deze op hun beurt een gerichte 

bewegingsboodschap sturen naar de hersenen. Iedere subtiele 

bewegingsimpuls die door de gebruiker van de stoel wordt geïni-

tieerd heeft een nauwkeurig samenspel tussen hersenen, recep-

toren en spieren tot gevolg. 

(Q�GLW�JDDW�]HOIV�YHUGHU��KHW�]HQXZVWHOVHO�PHW�]ĎQ�PHHU�GDQ�����

miljard cellen wordt dusdanig gestimuleerd dat zowel prestatie-

YHUPRJHQ�DOV�KHW�ZHOEHYLQGHQ�YDQ�GH�JHEUXLNHU�VLJQLƂFDQW�YHU-

betert. 

Ervaart u meer...



... en zeer werkzaam:
Het intelligente zitsysteem met 
BIOSWING®-Technologie

Het 3D BIOSWING®-mechanisme 

geeft continu adequate bewegings-

SULNNHOV�DI�DDQ�GH�RQJHYHHU�����VHJ-

mentale rugspieren die mede verant-

ZRRUGHOĎN�]ĎQ�YRRU�GH�VWDELOLVDWLH�YDQ�

de wervelkolom.

'H]H�ƃH[LEHOH�HQ�VWXUHQGH�VWUXFWXXU�

tussen de wervels is zeer gebaat  

EĎ�EHZHJLQJ��+HW��'�%,26:,1*®-

mechanisme in de stoel levert deze 

beweging automatisch en onbewust 

zodra men gaat zitten.

Sneller dan de een “high performance 

computer” verwerken onze hersenen 

miljarden data in luttele milliseconden. 

'DQN]Ď� GH� EHZHJLQJVLPSXOVHQ� YDQ�

het BIOSWING®�RQGHUVWHO� ]ĎQ� GH�

hersenen in staat om gedurende de 

werkdag continu bestaande bewegings 

programma’s tussen hersenen en spie-

ren te optimaliseren en actualiseren. 

Hierdoor zult u zich na een dag werken 

ƂWWHU�YRHOHQ�

Spieren

Tussenwervelschijven

Hersenen



In 2008 wilde het overkoepelend orgaan van de Duitse ongeval-

lenverzekering weten: “Welke voordelen hebben nu de verschil-

OHQGH�EXUHDXVWRHOHQ"r�7ĎGHQV�HHQ�XLWJHEUHLGH�VWXGLH��XLWJHYRHUG�

door BGIA (instituut voor arbeidsomstandigheden) onder verschil-

OHQGH�SURGXFHQWHQ�YDQ�EXUHDXVWRHOHQ�ZDV�HU�ÆÆQ�GXLGHOĎNH�ZLQ-

naar: Het BIOSWING® zitsysteem!

Eerste plaats voor het resultaat 

op prestatie, gezondheid en wel-

bevinden,

Eerste plaats voor de kwaliteit en 

bewegingsdynamiek van zitting en 

rugleuning,

Eerste plaats voor de bediening 

YDQ� GH� JH]DPHQOĎNH� FRPSRQHQ-

ten,

Eerste plaats�EĎ�GH�EHRRUGHOLQJ�YDQ�FRPIRUW�

(U�LV�JHHQ�DQGHU�]LWV\VWHHP�GDW�KHW�PHQVHOĎN�EHZHJHQ�]R�GLFKW�

benadert en een intelligente oplossing geeft voor een actieve, 

prestatie bevorderende en gezonde manier van zitten.

Prijswinnaar:
Het bewijs van de BIOSWING®-Technologie 1ste Plaats
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„Test van verschillende 

ergonomische bureaustoelen“

Studie werd geïnitieerd door het 

overkoepelend orgaan van 

de Duitse ongevallen 

verzekering.



Een totaal nieuwe ervaring
Nooit meer zonder BIOSWING®-Technologie

o=HHU�OLFKWo��oEĎQD�]ZHYHQGo��oDOV�JHZLFKWVORRVKHLGo��oDDQJHQDDP��

FRPIRUWDEHOo�HQ�oYDQ�VWDUKHLG�EHYUĎGo�]ĎQ�GH�PHHVW�JHKRRUGH�

uitingen van tevreden gebruikers. En niet zonder reden: Iedere 

JHEUXLNHU�oVZLQJWp�LQ�]ĎQ�HLJHQ��LQGLYLGXHOH�ULWPH�RPGDW�KHW��'�

mechaniek onder de stoel geen starre verbinding heeft met de 

JURQG��*XQ�X]HOI�RRN�GLW�KHHUOĎNH�RQWVSDQQHQ�JHYRHO�
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Boogie classic Boogie stretch Boogie saddle )R[WHU
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Een oplossing voor 
iedere werkplek:
De zitsystemen met BIOSWING®-technologie


