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QuickStand Eco van Humanscale is de nieuwste verplaatsbare zit/sta-oplossing. 
Deze elegante oplossing is gebruiksvriendelijk en gemaakt van duurzame materialen.  
Kortom, een enorme vooruitgang ten opzichte van reeds bestaande zit/sta-oplossingen. 
QuickStand Eco is leverbaar in drie uitvoeringen: voor laptop, één beeldscherm of twee 
beeldschermen naast elkaar. Het product is eenvoudig te installeren en te verplaatsen en  
kan vrijwel zonder inspanning worden versteld, zodat een bureautafel met een vaste hoogte 
in een oogwenk kan worden getransformeerd in een gezonde, actieve werkplek.

Voordelen van QuickStand Eco – de laatste 
innovatie op het gebied van zittend/staand werken:  
  Combineert ergonomie met zit/sta

  Minimalistisch en elegant design

  Uitsluitend vervaardigd uit ongevaarlijke, duurzame materialen – zonder 

formaldehyde of pvc

  Complementeert elke ruimte: op kantoor, thuis en in openbare ruimtes  

zoals incheckbalies e.d.

Het idee achter het ontwerp
Humanscale hecht veel belang aan functionaliteit, eenvoud en een lange 

levensduur. QuickStand Eco is gemaakt van duurzame, hoogwaardige  

materialen en met zo min mogelijk onderdelen, zodat hij er na 10 jaar  

nog net zo goed uitziet en functioneert als vandaag de dag.

Fotolocatie: UHURU DESIGN



Creating a more comfortable place to work www.humanscale.com

Kenmerken
 Constructie kan een gewicht van maximaal  
15,9 kg aan

 Ontwikkeld voor gebruikers van uiteenlopende 
lengtes, met een werkblad dat 472 mm in hoogte 
versteld kan worden

 Zonder inspanning te verstellen zodat er snel 
gewisseld kan worden tussen staand en zittend 
werken

 Minimaal ruimtebeslag zodat er zoveel mogelijk 
bladruimte resteert

 Zelfblokkerend mechaniek staat borg voor ultieme 
stabiliteit en functionaliteit

 Betaalbare en gezondheid bevorderende oplossing 
die naadloos in elke werkomgeving past

 Te combineren met OfficeIQ – de innovatieve zit/
sta efficiency software van Humanscale

 Separate hoogteverstelling van de  
monitor voor nog meer ergonomisch  
comfort

 Minimalistisch en elegant design

Milieu-informatie
Humanscale is een van de eerste bedrijven die producten maakt die aan de strenge Living Product Challenge criteria voldoen. 

We lopen voorop in de sector als het gaat om Health Product Declarations (gezondheidsverklaringen van producten).  

Voor QuickStand Eco is een zogenaamd Declare-label beschikbaar waarop alle componenten in duidelijke bewoordingen 

vermeld staan teneinde een helder inzicht te verschaffen over de toegepaste materialen.
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Gewicht Product
Product 
inclusief 

doos

Laptop 17,5 kg 23,2 kg 

Één beeldscherm 19,2 kg 24,9 kg

Twee 
beeldschermen

20,5 kg 26,2 kg 

Hoogte van  
de constructie

472 mm in hoogte  
verstelbaar zit/sta werkblad

Kleuren Leverbaar in zwart en wit
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