
Stijlvol, stabiel en eenvoudig in het gebruik. QuickStand, 
een innovatieve zit/sta werkplek, past naadloos in de 
hedendaagse werkomgeving.



Hier is QuickStand
De baanbrekende QuickStand kan eenvoudig op een bestaande tafel worden geïnstalleerd 
en daarmee ontstaat vervolgens een zit/sta werkplek. QuickStand, een ontwerp van 
Humanscale Design Studio, transformeert een statische tafel in een in hoogte verstelbare 
zit/sta werkplek. De intuïtieve en gebruikersvriendelijke bediening stelt de gebruiker 
in staat om gedurende de dag evenwichtiger te bewegen door eenvoudig te wisselen 
van een zittende werkhouding naar een staande positie. Een geavanceerd plug & play 
kabelmanagementsysteem zorgt voor een moeiteloze installatie en door het stijlvolle 
ontwerp past hij in ieder interieur. QuickStand is een solide investering in de gezondheid en 
het welzijn van kantoorwerkers.
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Het belang van bewegen
Als gevolg van recent onderzoek rijst het 

vermoeden dat veel zitten tot aanzienlijke 
gezondheidsproblemen kan leiden. Maar 
de hele dag staan is ook geen oplossing, 
want dit kan weer leiden tot kwalen als 
gezwollen benen en dikke enkels. Om 

gezondheidsklachten te voorkomen wordt 
dan ook het afwisselen van zitten en staan 

aanbevolen. QuickStand maakt dit mogelijk. 

Kenmerken
  Dankzij het flexibele ontwerp kan de werkplek op vrijwel iedere vaste tafel 
wordt geïnstalleerd

  Met behulp van het toetsenbordplateau kan het werkblad moeiteloos naar de 
gewenste hoogte worden versteld

  Betrouwbaar door de uiterst stabiele constructie

  Door het elegante en stijlvolle ontwerp past hij in ieder interieur 

  Voor één beeldscherm, maar ook voor twee monitoren naast elkaar

  Geschikt voor nagenoeg alle moderne beeldschermen
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Kleuren

Afmetingen

Bovenaanzicht Zijaanzicht

Zwart met grijze afwerking

Wit met grijze afwerking
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Specificaties
  Kabels zijn vooraf geïnstalleerd om een eenvoudige plug & play 

mogelijk te maken

 Volledig geïntegreerd kabelmanagement

  Twee USB-uitgangen voor toetsenbord/muis

  Hoogteversteltraject van het plateau 460 mm (18’’)

  Hoogteversteltraject van het beeldscherm of beeldschermen 127 

mm (5’’)

  Bladklem heeft een horizontaal versteltraject van 150 mm (6’’) voor 

bladen van 600 mm (24’’) tot 900 mm (36’’) diep

  Bladklem past op bladen van 13 mm (½”) tot 70 mm (2¾”) dik
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