BIOSWING – Het intelligente zitsysteem®
Brandstof voor lichaam en geest

Verbluffend:
Het geheim van de BIOSWING®-Technologie

dynamische koppeling
zekering

statisch
element

Steeds meer mensen ontdekken hoe eenvoudig het is om gedurende de werkdag lichaam en geest actief te houden: met de
unieke Haider BIOSWING®-Technologie.
staaldraad

Het geheim: zeer gevoelige swingelementen geïntegreerd in het
zitmechaniek van de stoel zetten de subtiele levensimpulsen, zo-

dempingsmantel

als ademhaling en hartslag, om in beweging. Direct, continu en
zonder dat u er iets voor hoeft te doen!

dynamisch element

Topprestaties:
Het succes van de BIOSWING®-Technologie

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

De BIOSWING-Technologie ondersteunt de coördinatietraining

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.

Jonathan Taylor

Bernhard Winkler

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

Trainer van
TSV 1860 Munchen
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“Met de BIOSWING® Golf Performer
heb ik een apparaat gevonden dat

en gericht handelen is twee. Het BIOSWING® trainingsplatform maakt van

de afslag een buitengewoon ob-

normale baloefeningen een echte

jectiveerbare feedback geeft. Het

uitdaging. Spelers leren om herse-

swingende platform versterkt geelkaar af te stemmen. Dit komt het
Hierdoor stabiliseert de golfspeler
balans-gevoel en coördineert beter
het bewegingsverloop.”

spel absoluut ten goede!”

Versterkend:
De werking van de BIOSWING®-technologie

Meer dan 11.000 revalidatiecentra, klinieken en fysiotherapieform van BIOSWING. Gewoon omdat mensen met rug- en/of

Dr. Eugen Rasev
arts voor neuro-orthopedie
en pijntherapie,
Schweinfurt

instabiliteitsklachten sneller en beter behandeld kunnen worden.
„BIOSWING® en de proprioceptieve

met de BIOSWING-technologie.

houdingstherapie zijn niet meer
De behandeling bestaat uit gerichte ritmische stimulatie van de

weg te denken uit de fysiothera-

gewrichtsreceptoren waarna door middel van een feed-back systeem via de hersenen de betrokken spieren worden aangesproken.

en revalidatiecentra wordt met
de POSturOMeD® zeer succesvol

om gegevens input en output te optimaliseren.

klachten behandeld. Van belang hier-

-

het trainingsplatform aan het lichaam

vend resultaat wordt aanbevolen om gedurende het zitten ook

worden aangeboden en doorgege-

van de BIOSWING-technologie gebruik te maken.

ven. De therapie wordt gerichter en

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 lichaamsen bewegingsritme harmoniseert.
De hersenen zenden precieze informatie naar de betreffende motor 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 geïnitieerd heeft een nauwkeurig samenspel tussen hersenen, receptoren en spieren tot gevolg.

miljard cellen wordt dusdanig gestimuleerd dat zowel prestatiebetert.

Ervaart u meer...

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

Spieren

Hersenen

Het 3D BIOSWING®-mechanisme

Sneller dan de een “high performance

geeft continu adequate bewegings-

computer” verwerken onze hersenen

-

miljarden data in luttele milliseconden.

mentale rugspieren die mede veranthet BIOSWING®

de wervelkolom.

hersenen in staat om gedurende de
werkdag continu bestaande bewegings
programma’s tussen hersenen en spieren te optimaliseren en actualiseren.
Hierdoor zult u zich na een dag werken

Tussenwervelschijven
tussen de wervels is zeer gebaat
®-

mechanisme in de stoel levert deze
beweging automatisch en onbewust
zodra men gaat zitten.

Prijswinnaar:
1ste

Het bewijs van de BIOSWING®-Technologie
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In 2008 wilde het overkoepelend orgaan van de Duitse ongevallenverzekering weten: “Welke voordelen hebben nu de verschildoor BGIA (instituut voor arbeidsomstandigheden) onder verschilnaar: Het BIOSWING® zitsysteem!
Eerste plaats voor het resultaat
op prestatie, gezondheid en welbevinden,
Eerste plaats voor de kwaliteit en
bewegingsdynamiek van zitting en
rugleuning,
Eerste plaats voor de bediening
ten,
Eerste plaats

benadert en een intelligente oplossing geeft voor een actieve,
prestatie bevorderende en gezonde manier van zitten.

Een totaal nieuwe ervaring
Nooit meer zonder BIOSWING®-Technologie

mechaniek onder de stoel geen starre verbinding heeft met de
uitingen van tevreden gebruikers. En niet zonder reden: Iedere

Een oplossing voor
iedere werkplek:
De zitsystemen met BIOSWING®-technologie
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