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Ergonomia
ETÄTÖISSÄ

topbee.fi

Kampanjat voimassa 30.6.2020 asti, hinnat alv 0%

Nykyisin työpaikat ovat laajentuneet toimiston 
seinien ulkopuolelle, teet töitä joko 
kotoa käsin tai muuten hajautetusti. 

Me tarjoamme vaativiin tilanteisiin 
nopeasti ratkaisuja, 

että sinä voit keskittyä tärkeimpään, eli

TYÖNTEKOON

Sähkösäätöinen
työpöytä

+
GetUpBall

Toimistopallo 

29 €/kk

35 €/kk

Vaihda toimistopallo
hintaryhmä 2 työtuoliin,

esim. Optimum N

42 €/kk

Vaihda toimistopallo
hintaryhmä 3 työtuoliin,

esim. Capisco Puls

Maksuaika 24 kk



Näytön
oikea
korkeus

Istuminen huonossa ryhdissä on 
haitallista terveydelle.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, kuten 
selkä-, käsi- ja niskasairaudet ovat 
suomalaisten suurimpia työpoissa-
olojen aiheuttajia. 

Liike on 
avain
terveyteen

Suomessa niska- ja selkäkivut
aiheuttavat joka vuosi yli 685 

miljoonaan euron kustannukset 
työnantajille.

Näppäimistön ja tietokoneen näytön tulisi 
olla suoraan vartalon edessä.  Suositeltava 
katseluetäisyys on 50 - 100 cm.

Säätääksesi näytön oikealle kor-
keudelle, siirrä näyttöä hitaasti 
eteenpäin niin, että  näet lukea 
tekstin selkeästi.

Näytön yläreunan kuuluu olla 
joko silmien korkeudella tai hie-
man niiden alapuolella. 

topbee.fi



Spider-paketti

GetUpDesk

TYÖTASO
+ 

GetUpDesk Rack 

LÄPPÄRIKOUKKU
+

Logitech MK330
NÄPPÄIMISTÖ

ja HIIRI

19 €/kk

29 €/kk

Lisää pakettiin
Jabra Evolve 65
KUULOKKEET

Gymba

AKTIVOINTI-
ALUSTA 

49 €/kk

+ + +

Kaikki yhteensä

Spider BIG -paketti

Logitech

NÄPPÄIMISTÖ
JA HIIRI

Jabra Evolve 65

KUULOKKEET
Spider

LÄPPÄRITUKI

Kaikki tämä yhteishintaan

+
GetUpDesk Single

SÄHKÖPÖYTÄ

Tuotteissa saattaa esiintyä vaihtuvuutta, katsotaan yhdessä 
tilalle sopiva tuote, esimerkiksi sähköpöytä sinun tarpeisiin 
sopivaksi. Meillä on runsas valikoima erikokoisia pöytälevyjä 
sekä säädettäviä jalkoja.

Kampanjat voimassa 30.6.2020 asti, hinnat alv 0%
Maksuaika 24 kk



Red Super -paketti

RollerMouse Red

ERGONOMINEN HIIRI
+ 

ArmSupport Red

KYYNÄRVARSITUKI
+ 

Jabra Evolve 65

KUULOKKEET

29 €/kk
RollerMousen käytön vaikutukset ovat saaneet tunnustusta. 
Tutkimuksessa jopa 99 prosenttia hiirikäden vaivoista kärsivistä 
tai kärsineistä vastaajista kertoi, että keskitetyn ergonomisen 
hiiren käyttäminen oli vähentänyt hiirikäsikipuja ja -vaivoja.

Voit työskennellä tehokkaasti ja mukavasti tarvitsematta jatku-
vasti miettiä asentoasi. Hyvä kyynärvarsituki vähentää merkit-
tävästi niskaan, selkään, käsivarsiin ja ranteisiin kohdistuvaa 
lihasjännitystä.

Miksi työnteon
   pitäisi väsyttää? 

Kampanjat voimassa 30.6.2020 asti, hinnat alv 0%
Maksuaika 24 kk35 €/kk

Vaihda toimistopallo
hintaryhmä 2 työtuoliin,

esim. Optimum N

42 €/kk

Vaihda toimistopallo
hintaryhmä 3 työtuoliin,

esim. Capisco Puls

Hyödyt ovat suuret myös työnantajan kannalta. 
Sairauspoissaolot tulevat nimittäin kalliiksi. 



Pysytään terveinä

Taukojumppa

Kaupan päälle ostoksistasi
saat jumppakuminauhan!

Lähteet: selkaliitto.fi

Seiso kuminauhan päällä ja 
pidä oikealla kädellä nauhasta 
kiinni.

Taivuta vasemmalle ja tunne 
kuinka nauha kiristyy oikealla 
puolella.

Palaa pystyasentoon jarruttaen 
liikettä.

Tee ensin koko sarja samalle 
puolelle, vaihda sitten nauha 
toiselle puolelle ja tee kyljen 
taivutus toiseen suuntaan.

Harjoitus vahvistaa kyljen li-
haksia.

Seiso ryhdikkäänä lantion levyi-
sessä haara-asennossa. 

Nauha kulkee jalkojen alta kä-
siin. 

Kyykisty ja nosta joka toisella 
kyykkäyksellä oikea ja joka toi-
sella kyykkäyksellä vasen käsi 
eteen. 

Harjoitus vahvistaa reisili-
haksia sekä yläselän ja olka-
varren lihaksia.

Pidä kuminauha yläselän taka-
na, nosta kädet sivuille ja loi-
tonna lapaluita hieman selän 
takana. 

Hengitä sisään. 

Uloshengityksen aikana kierrä 
ylävartalo oikealle ja pidä lantio 
paikallaan. 

Sisäänhengityksen aikana pa-
laa keskelle. 

Tee kierto toiseen suuntaan. 
Pidä liikkeen aikana hartiat ren-
toina. 

Harjoitus kehittää keskivarta-
lon hallintaa ja lisää rintake-
hän ja yläselän liikkuvuutta.

SAHAUSLIIKE KYLJEN SUPISTUS KYYKKY

Seiso leveässä haara-asennos-
sa oikea jalka takana.

Vie nauha etummaisen jalan 
alle ja tartu toiseen päähän oi-
kealla kädellä.

Tue vasen käsi reiteen ja nojaa 
käteen reilusti.

Kiristä nauhaa vetämällä oi-
keaa kyynärpäätä koukkuun 
ja viemällä sitä selän taakse 
viistosti kattoa kohti ikään kuin 
sahaisit.

Palauta käsi hitaasti lähtöasen-
toon. Toista liike molemmilla 
puolilla.

Harjoitus vahvistaa lavanlä-
hentäjälihaksia sekä leveää 
selkälihasta.

RINTAKEHÄN KIERTO

Kun on hyvä olo kehossa, 
voimyös henkisesti parem-
min. Taukojumppa lisää 
tehokkuutta, keskittymis-
kykyä, vireyttä ja uuden 
oppimista.


