MONTA HYVÄÄ SYYTÄ
PITÄÄ JOBOUT-LIIKUNTAHETKI
JobOut on työpaikoille suunniteltu terveyskonsepti, joka edistää
työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Konsepti tarjoaa työntekijöille
vaihtelua monotonisiin ja paikallaan pysyviin työskentelyasentoihin
helposti ja tehokkaasti.
Työtapaturmien ja väsymyksen taustalla on usein yksipuolinen rasitus
ja liiallinen paikallaan istuminen. Työpäivän aikana on suositeltavaa
pitää energiataukoja, vaihdella työasentoa ja harjoittaa ryhtiä,
tasapainoa ja voimaa.
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Pidätämme oikeuden loppuunmyyntiin ja mahdollisiin painovirheisiin.

MIKÄ ON JOBOUT?
Helppokäyttöisiä, mutkattomia ja laadukkaita tuotteita,
joita kaikki voivat käyttää
Motivaatiota energiataukoihin ja aktiivisempaan työpäivään
Turvallinen konsepti työyhteisön terveyden edistämiseen
Tuotteita aktiiviseen istumiseen ja seisomiseen

Antaa energiaa

Ehkäisee

Kuntouttaa

Nopeuttaa aineenvaihduntaa,
laukaisee lihasjännityksiä ja
laittaa veren kiertämään. Jaksat
enemmän, keskityt paremmin ja
edistät luovuuttasi. Aina käden
ulottuvilla ja helppo tehdä
työpaikalla.

Yksipuolinen rasitus ja staattiset
työasennot ovat merkittäviä syitä
työtapaturmille. Ne ovat myös
yleisiä syitä poissaoloille ja
koskevat sekä työntekijöitä että
työnantajia. JobOut tukee aktiivista
elämäntapaa myös vapaa-ajalla.

Onko työpaikallasi joku, jota
vaivaa hiirikäsi? Tai joku, joka
valittelee kehonsa jäykkyyttä
ja kipuja? JobOut tarjoaa
mahdollisuuden turvalliseen
kuntoutukseen.

Lue lisää JobOut-konseptista osoitteessa jobout.com/en/
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AKTIIVINEN SEISOMINEN
Muutaman tunnin seisominen joka päivä kiihdyttää aineenvaihduntaa,
nostaa energiatasoa ja parantaa koko kehon verenkiertoa. Seisominen
parantaa myös ryhtiä ja tasapainoa. JobOut haluaa edistää työterveyttä
ja on kehittänyt erilaisia toiminnallisia tuotteita, jotka helpottavat ja
motivoivat aktiivista seisomista työpäivän aikana.

JOBOUT DESIGN-SEISONTAMATTO

JOBOUT DESIGN-SEISONTAMATTO, PYÖREÄ

Tuotenr. 93 1624 00 vaaleanharmaa
Tuotenr. 93 1625 00 tummanharmaa

Tuotenr. 93 1622 00 vaaleanharmaa
Tuotenr. 93 1623 00 tummanharmaa

• Vähentää selän ja jalkojen rasitusta
• Helppohoitoinen ja kulutusta kestävä
• Seisomatyö kiihdyttää aineenvaihduntaa

• Vähentää selän ja jalkojen rasitusta
• Helppohoitoinen ja kulutusta kestävä
• Seisomatyö kiihdyttää aineenvaihduntaa

JobOut Design-seisontamatto on ergonominen seisontamatto,
joka vähentää kehon rasitusta seisomatyön aikana ja jakaa
jalkojen kuormituksen tasaisesti. Parantaa verenkiertoa ja
aineenvaihduntaa sekä vähentää välilevyihin ja jalkoihin
kohdistuvaa painetta. Kulutusta kestävää huopamateriaalia,
ripustuslenkki aitoa nahkaa.

JobOut Pyöreä Design-seisontamatto on ergonominen seisontamatto, joka vähentää kehon rasitusta seisomatyön aikana ja
jakaa jalkojen kuormituksen tasaisesti. Parantaa verenkiertoa
ja aineenvaihduntaa sekä vähentää välilevyihin ja jalkoihin
kohdistuvaa painetta. Kulutusta kestävää huopamateriaalia,
ripustuslenkki aitoa nahkaa.

Mitat:51 x 81 x 1,8 cm.
Materiaali: Huopakangas, PU, SBR, ftalaattivapaa PVC ja nahka.

Mitat: Ø 60 x 1,8 cm.
Materiaali: Huopakangas, PU, SBR, ftalaattivapaa PVC ja nahka.

JOBOUT SEISONTAMATTO

JOBOUT TASAPAINO-SEISONTAMATTO

Tuotenr. 93 1617 00

Tuotenr. 93 1628 00

• Vähentää selän ja jalkojen rasitusta
• Helppohoitoinen ja kulutusta kestävä
• Seisomatyö kiihdyttää aineenvaihduntaa

• Antaa dynaamisen ja aktiivisen seisoma-asennon
• Parantaa tasapainoa ja koordinaatiota
• Seisomatyö kiihdyttää aineenvaihduntaa

JobOut ergonominen seisontamatto vähentää kehon
rasitusta seisomatyön aikana ja jakaa jalkojen, lantion ja
polvien kuormituksen tasaisesti. Seisoma-asento parantaa
verenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä vähentää välilevyihin
ja jalkoihin kohdistuvaa painetta. Siirrä tuolisi sivuun ja tee
tilaa seisontamatolle.

JobOut Tasapaino-seisontamatto on pehmeä ja sileä ja mukautuu
jalkojesi muotoon. Seisontamaton upottava pehmeys antaa dynaamisen
ja epästabiilin seisoma-asennon. Maton käyttö aktivoi jalkojen pieniä
lihaksia, mikä parantaa tasapainoa ja koordinaatiota. Tasapainomatossa
on irrotettava kangaspäällys, jonka voi pestä pesukoneessa.

Mitat: 75 x 51 x 1,8 cm.
Materiaali: EVA, ftalaattivapaa PVC ja kumi.

Mitat: 46 x 46 x 6 cm.
Materiaali: Polyesteri.
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JOBOUT KLASSINEN SEISONTAMATTO

JOBOUT SEISONTAMATTO JALKATUELLA

Tuotenr. 93 1626 00

Tuotenr. 93 1684 00

• Vähentää selän ja jalkojen rasitusta
• Helppohoitoinen ja kulutusta kestävä
• Seisomatyö kiihdyttää aineenvaihduntaa

• Vallankumouksellinen ja ainutlaatuinen seisontamatto
• Helppohoitoinen ja kulutusta kestävä
• Vähentää selän ja jalkojen rasitusta

JobOut Klassinen Seisontamatto on ergonominen seisontamatto, joka vähentää kehon rasitusta seisomatyön aikana ja
jakaa jalkojen, lantion ja polvien kuormituksen tasaisesti.
Maton käyttö parantaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa
sekä vähentää välilevyihin ja jalkoihin kohdistuvaa painetta.

JobOut Seisontamatto jalkatuella on vallankumouksellinen
ja ainutlaatuinen ergonominen seisontamatto. Jalkatuki
mahdollistaa luonnolisen asennonmuutoksen ja yhdessä
maton kanssa se vähentää jalkojen, selän ja niskan
rasitusta. Vähentää kehon rasitusta ja jakaa jalkojen
kuormitusta tasaisesti.

Mitat: 72 x 51 x 2 cm.
Materiaali: PU ja ftalaattivapaa PVC.

JOBOUT TASAPAINOLEVY
Tuotenr. 93 1612 00
• Lisää energiaa
• Vahvistaa lihaksia
• Parantaa tasapainoa ja koordinaatiota
JobOut Tasapainolevy parantaa tasapainoa ja koordinaatiota
sekä vahvistaa keskivartalon lihaksia, nilkkoja, polvia, reisiä
ja pohkeita. Sopii täydellisesti keskittymisharjoitteluun ja
edistää kehontuntemusta.
Mitat: Ø 41 cm.
Materiaali: PP.
Maksimipaino: 100 kg.

Mitata: 73 x 61 x 3/10,8 cm.
Materiaali: PU ja SBR.

JOBOUT MONIKÄYTTÖINEN
TASAPAINOLEVY
Tuotenr. 93 1646 00
• Parantaa ryhtiä
• Päätä itse vaikeusaste
• Parantaa verenkiertoa ja rasvan polttoa
Monikäyttöinen tasapainolevy, jonka vaikeusasteen voit itse valita
vaihtamalla levyn alaosaa. Käytä levyä tasapainoharjoituksiin tai
saadaksesi aktiivisemman ja vaihtelevamman seisoma-asennon.
Aktiivinen seisoma-asento edistää suoritus- ja oppimiskykyä sekä
parantaa verenkiertoa, energiatasoa ja kiihdyttää aineenvaihduntaa.
Tasapainolevy vahvistaa nilkkojen, polvien ja selän lihaksia.
Mitat: 48,5 x 29 x 10 cm.
Materiaali: EVA ja puu.
Maksimipaino: 100 kg.
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JOBOUT AKTIIVINEN
TASAPAINOLEVY

JOBOUT AKTIIVINEN TASAPAINOLEVY
EKSKLUSIIVINEN

Tuotenr. 93 1629 00

Tuotenr. 93 1675 00

• Parantaa ryhtiä
• Seiso mukavasti ja vaihtelevassa asennossa
• Parantaa verenkiertoa ja rasvan polttoa

• Korkealuokkaista saksanpähkinävaneria
• Parantaa ryhtiä
• Parantaa verenkiertoa ja rasvan polttoa

JobOut Aktiivinen Tasapainolevy antaa aktiivisen ja dynaamisen
seisoma-asennon työpäivän aikana. Tasapainolevy parantaa
sekä tasapainoa että koordinaatiota ja vahvistaa nilkkoja,
pohkeita, polvia ja reisiä. Levyn päällä seisominen stimuloi
verenkiertoa, parantaa energiatasoa ja kiihdyttää aineenvaihduntaa. Tasapainolevy on pehmeä ja kimmoisa, joten sen päällä
on mukava seistä niin kengät jalassa kuin ilman kenkiä.

JobOut Aktiivinen Tasapainolevy Eksklusiivinen antaa aktiivisen
ja dynaamisen seisoma-asennon työpäivän aikana.
Tasapainolevy parantaa sekä tasapainoa että koordinaatiota
ja vahvistaa nilkkoja, pohkeita, polvia ja reisiä. Levyn päällä
seisominen stimuloi verenkiertoa sekä parantaa energiatasoa.
Tasapainolevy on pehmeä ja kimmoisa, joten sen päällä
on mukava seistä niin kengät jalassa kuin ilman kenkiä.
Korkealuokkaista saksanpähkinävaneria.
Alkuperämaa: Ruotsi.

Mitat: 60 x 39 x 11 cm.
Materiaali: TPE ja puu.
Maksimipaino: 100 kg.

Mitat: 60 x 39 x 9,5 cm.
Materiaali: TPE ja vaneri.
Maksimipaino: 100 kg.

JOBOUT HIEROVA SEISONTAMATTO

JOBOUT SÄÄDETTÄVÄ PÖYTÄ

Tuotenr. 93 1627 00

Tuotenr. 93 1676 00

• Vähentää stressiä
• Stimuloi hermoja ja rentouttaa kehoa
• Parantaa energiatasoa

• Korkeus säädettävissä
• Kätevä ja helppo siirtää
• Skandinaavista muotoilua

JobOut Hierova Seisontamatto hieroo jalkapohjia vyöhyketerapian tapaan, antaa energiaa ja stimuloi koko kehoa.
Vain muutaman minuutin seisominen hierontamatolla
edistää verenkiertoa, parantaa energiatasoa ja kiihdyttää
aineenvaihduntaa sekä vähentää stressiä ja lievittää kipuja.

Kevyt ja tyylipuhdas, nostettavissa ja laskettavissa oleva pöytä,
joka tarjoaa joustavan mahdollisuuden istua ja seistä pöydän
äärellä. Edessä oleva käsinoja helpottaa ranteisiin ja käsivarsiin
kohdistuvaa rasitusta. Kätevä, ergonominen rakenne korkealaatuisella ilmasylinterillä, jonka ansiosta pöydän korkeutta on
helppo säätää. Pöytälevyn materiaali on kestävää ja helposti
puhdistettavaa laminaattia.

Mitat: 120 x 31 x 1,8 cm.
Mitat (rullattuna): Ø 16 x 31 cm.
Materiaali: EVA.
Maksimipaino: 200 kg.

Mitat: 60 x 41 x 7.5-38 cm.
Materiaali: MDF, teräs, nailon ja ABS-muovi.
Maksimipaino: 10 kg.
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AKTIIVINEN ISTUMINEN
Aktiivinen istuminen työpäivän aikana tarjoaa monia etuja ja vaikuttaa positiivisesti
koko kehoon. Aktiivinen istuminen varmistaa oikean istuma-asennon, venyttää ja
pitää kehon liikkeessä. Se aktivoi selkä- ja keskivartalolihaksia ja parantaa ryhtiä,
verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.

JOBOUT DESIGN-TASAPAINOPALLO

JOBOUT TASAPAINOPALLO

Tuotenr. 93 1632 00 vaaleanharmaa
Tuotenr. 93 1633 00 tummanharmaa

Tuotenr. 93 1614 00 Ø55 cm (140–165 cm)
Tuotenr. 93 1615 00 Ø65 cm (165–185 cm)
Tuotenr. 93 1616 00 Ø75 cm (185–195 cm)

• Aktiivinen istuminen
• Vahvistaa keskivartalolihaksia ja parantaa ryhtiä
• Parantaa verenkiertoa ja rasvan polttoa
JobOut Design-tasapainopallo mahdollistaa aktiivisen istumisen
työpäivän aikana. Tasapainopallo auttaa harjoittamaan tasapainoa
ja koordinaatiota. Vahvistaa keskivartalo- ja pakaralihaksia ja
lievittää selän rasitusta. Kestävä kangaspäällinen on pehmeä ja
mukava istua. Erinomainen vaihtoehto työtuolillesi. Päällisen
pohjassa oleva paino pitää tasapainopallon paikallaan, kun se
ei ole käytössä. Irtopäällys huopakangasta (vaaleanharmaa ja
tummanharmaa). Käsipumppu sisältyy.
Mitat: Ø 65 cm. Sopiva 165-185 cm:n pituudelle.
Materiaali: Huopakangas polyesteria, PU, mineraalihiekka
ja tasapainopallo ftalaattivapaa PVC.

• Aktiivinen istuminen
• Vahvistaa keskivartalolihaksia ja parantaa ryhtiä
• Parantaa verenkiertoa ja rasvan polttoa
JobOut Tasapainopallo mahdollistaa aktiivisen istumisen
työpäivän aikana. Tasapainopallo auttaa harjoittamaan
tasapainoa ja koordinaatiota. Vahvistaa keskivartalo- ja
pakaralihaksia ja lievittää selän rasitusta. Erinomainen
vaihtoehto työtuolille. Saatavilla kolme eri kokoa käyttäjän
pituuden mukaan. Käsipumppu sisältyy.
Mitat: Ø 55, 65 tai 75 cm.
Materiaali: ftalaattivapaa PVC.

JOBOUT TASAPAINOJAKKARA
STARFISH
Tuotenr. 93 1677 00 Ø45 cm, tummansininen
Tuotenr. 93 1678 00 Ø55 cm, tummansininen
• Liike parantaa keskittymistä
• Mukavan tuntuinen istua
• Vahvistaa keskivartalolihaksia ja parantaa ryhtiä
Sisäänrakennettu tasapainopallo, jossa jalusta ja neljä jalkaa. Hieno
ja leikkisä muotoilu. Jalusta lisää vakautta, tarjoten edelleen aktiivista
istumista. Auttaa harjoittamaan tasapainoa ja koordinaatiota, tuntuen samanaikaisesti
pehmeältä ja mukavalta istua. Erinomainen täydennys esimerkiksi taukohuoneen tuoleihin.
Käsipumppu sisältyy.
Mitat: 45 cm: istuinkorkeus 50 cm. 55 cm: istuinkorkeus 65 cm.
Materiaali: Tasapainopallo ftalaattivapaa PVC, huopakangas polyesteriä, kevytmetalli.
Maksimipaino: 120 kg.
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JOBOUT TASAPAINOTYYNY

JOBOUT PÖYTÄKOUKKU

Tuotenr. 93 1603 00

Tuotenr. 93 1645 00

• Parantaa ryhtiä
• Ennaltaehkäisee selkäkipuja ja selän jäykkyyttä
• Aktivoi keskivartalo- ja pakaralihaksia

Käytännöllinen ja kätevä JobOut pöytäkoukku, joka helpottaa säilytystä
ja siivousta. Pöytäkoukku sopii designmalliston tuotteille: Tasapainopallo
Design, Tasapainotyyny Design, Tasapainotyyny Neliönmuotoinen
Design ja Seisontamatto Design. Maksimaalinen käyttöpaino 20 kg.

JobOut Tasapainotyyny parantaa tasapainoa ja antaa
paremman istuma-asennon. Aktivoi ja vahvistaa keskivartaloja pakaralihaksia sekä lievittää selkäkipuja ja selän jäykkyyttä.
Sopii täydellisesti työtuolille.

Mitat: 12 x 6,5 x 0,8 cm.
Materiaali: Sinkki ja Epoksi.

Mitat: Ø 33 x 5,3 cm.
Materiaali: ftalaattivapaaPVC.
Maksimipaino: 150 kg.

JOBOUT DESIGN-TASAPAINOTYYNY

JOBOUT TASAPAINOTYYNY NELIÖ DESIGN

Tuotenr. 93 1642 00 vaaleanharmaa
Tuotenr. 93 1643 00 tummanharmaa

Tuotenr. 93 1672 00 vaaleanharmaa
Tuotenr. 93 1673 00 tummanharmaa

• Parantaa ryhtiä
• Ennaltaehkäisee selkäkipuja ja selän jäykkyyttä
• Aktivoi keskivartalo- ja pakaralihaksia
JobOut Tasapainotyyny parantaa tasapainoa ja antaa
paremman istuma-asennon. Aktivoi ja vahvistaa keskivartaloja pakaralihaksia sekä lievittää selkäkipuja ja selän jäykkyyttä.
Sopii täydellisesti työtuolille.
Mitat: Ø 33 x 5,3 cm.
Materiaali: Huopakangas polyesteria, PU ja taspainotyyny
ftalaattivapaa PVC.
Maksimipaino: 150 kg.

• Keventää selkään kohdistuvaa rasitusta
• Parantaa ryhtiä
• Aktivoi keskivartalo- ja pakaralihaksia
JobOut Tasapainotyyny Neliö Design parantaa tasapainoa, keventää
selkään kohdistuvaa rasitusta ja antaa paremman istuma-asennon.
Aktivoi ja vahvistaa vartalon- ja istumalihaksia. Mukavuutta lisäävä
verhoilu, ja miellyttävä istua. Sopii täydellisesti työtuolille.
Mitat: 32 x 32 cm. K 7,5 cm.
Materiaali: Huopakangas polyesteriä ja PU:ta ja tasapainotyyny
ftalaattivapaa PVC.
Maksimipaino: 150 kg.
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JOBOUT TOIMISTOPYÖRÄ
Tuotenr. 93 1655 00 musta
• Liike parantaa keskittymistä
• Mukavan tuntuinen istua
• Hiljainen ja helppo liikutella
JobOut Toimistopyörällä voit helposti yhdistää liikunnan ja hyvinvoinnin
päivittäiseen työhösi. Käytön aikana energiatasosi, tuottavuutesi ja
verenkiertosi paranee samalla kun kulutat kaloreita. Poljinvastus on
säädettävissä halutun rasitustason mukaisesti. Toimistopyörässä
on näyttö, josta voit nähdä mm. ajan, etäisyyden ja kulutettujen
kaloreiden määrän. Pyörää on helppo liikutella neljän rullapyörän avulla.
Toimistopyörä sopii myös oppilaskäyttöön kouluympäristössä.
Käyttäjän suosituspituus enintään: 195 cm.
Enimmäispaino: 100 kg.
Mitat: 101 x 51 x 85 cm.
Materiaali: Teräs, ABS, ftalaattivapaa PVC, PU, PC, PP ja lasi.
Paino: 24,5 kg.
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HIERONTA JA LIIKKUMINEN
Vaihtelu ja liike ovat parhaat lääkkeet terveellisempään elämään. Väsymys vähenee,
keskittymiskyky kasvaa ja sinusta tulee entistäkin tuottoisampi. JobOut-tuotteilla aktivoit
kehoa ja lievität lihaskipua, samalla kun kehon voima, notkeus ja tasapaino lisääntyy.
Tuotteet parantavat verenkiertoa mikä antaa liikkuvan ja rennomman lihaksiston.

JOBOUT HIERONTARULLA

JOBOUT HIERONTAKOUKKU

Tuotenr. 93 1611 00

Tuotenr. 93 1679 00

• Vapauttaa ja vähentää stressiä
• Lievittää jäykkyyttä
• Edistää verenkiertoa

• Yletä vaikeasti saavutettaviin osiin

JobOut Hierontarulla auttaa rentouttamaan jännittyneitä
lihaksia, vähentää jäykkyyttä ja kipua sekä edistää
verenkiertoa. Hierontavälineellä on kätevä hieroa
myös vaikeapääsyisiä kehon alueita. Voidaan käyttää
koko keholla.
Mitat: Pituus 109 cm.
Materiaali: ABS, PP ja TPR.

• Lieventää jännityksiä ja kipua
• Vähentää stressiä
JobOut Hierontakoukun muodon ansiosta selän vaikeasti
saavutettavien osien käsittely on helppoa. Hierontakoukku
auttaa stimuloimaan lihaksia syvältä, mikä antaa energiaa,
lisää verenkiertoa sekä vähentää kipua ja lihasjännityksiä.
Mitat: 41 x 24 cm.
Materiaali: Rauta ja TPR.

JOBOUT HIERONTAKEPPI

JOBOUT JALKAHIERONTARULLA

Tuotenr. 93 1683 00

Tuotenr. 93 1696 00

• Helppo ja tehokas
• Edistää verenkiertoa
• Vapauttaa lihasjännitystä ja lihasjumeja

• Lieventää jäykkien jalkojen kipuja
• Ergonominen muotoilu
• Edistää verenkiertoa

JobOut Hierontakeppi käytetään rentouttavaan hierontaan,
joka edistää verenkiertoa ja vähentää kehon stressitasoa.
Kuminystyrät hierovat tehokkaasti painepisteitä, lievittävät
lihasjännitystä ja rentouttaa lihasjumeja.

JobOut Jalkahierontarulla on ergonomisesti muotoiltu
lieventämään väsyneiden ja jäykkien jalkojen kipuja.
Jalkarulla hieroo koko jalkapohjaa ja edistää verenkiertoa.
Voidaan käyttää myös kyynärvarren lihasten stimulointiin.

Mitat: Ø 7,5 x 38,5 cm.
Materiaali: PP, TPR, ftalaattivapaa PVC ja rauta.

Mitat: Ø 9 x 21 cm.
Materiaali: HDPE ja ftalaattivapaa PVC.
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JOBOUT KÄSITERAPIAPALLO

JOBOUT ANTISTRESSIPALLO

Tuotenr. 93 1609 00

Tuotenr. 93 1636 00

• Ennaltaehkäise hiirikäsi
• Vahvistaa käsiä ja kyynärvartta
• Optimaalinen ote

• Lievitä stressiäsi käsiterapialla
• Piristävä ja rentouttava tunne
• Vahvista lihaksia ja niveliä

JobOut Käsiterapiapallon optimaalisen muotoilun ainsiosta
parannat käsien, sormien ja kyynärvarren voimaa ja
koordinaatiota. Sopii täydellisesti käytettäväksi työpaikalla,
helppo ja kätevä kuljettaa myös mukana.

JobOut Antistressipallossa on erinomainen tuntuma ja se
mukautuu helposti käteen. Pallon paino antaa piristävän
ja stressiä lievittävän tunteen samalla kun käden, sormien
ja kyynärvarren verenkierto paranee.

Mitat: 4,5 x 6 cm.
Materiaali: TPR.

Mitat: Ø 6 cm.
Materiaali: ftalaattivapaa PVC ja mineraalihiekka.
Paino: 300 g.

JOBOUT HIERONTAPALLO, KOVA

JOBOUT HIERONTAPALLO

Tuotenr. 93 1639 00

Tuotenr. 93 1607 00

• Edistää verenkiertoa
• Lisää liikkuvuutta
• Lievittää lihasjäykkyyttä

• Edistää verenkiertoa
• Lisää liikkuvuutta
• Lievittää lihasjäykkyyttä

JobOut Hierontapallo on tehokas ja helppokäyttöinen väline
lihasjännitysten ja lihasjumien lievittämiseen. Käytä lattiaa,
seinää tai muuta kovaa pintaa vasten, jolloin pallo pysyy
paikallaan ja hieronta kohdistuu suoraan kipupisteeseen.

JobOut Hierontapallo edistää verenkiertoa ja lievittää stressiä
ja jännitystä käsi-, niska- ja selkälihaksissa. Sopii hiirikäden
aiheuttamien vaivojen ennaltaehkäisyyn.

Mitat: Ø 6,5 cm.
Materiaali: TPR.

Mitat: Ø 7 cm.
Materiaali: ftalaattivapaa PVC.
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JOBOUT VESIPULLO MAXI
Tuotenr.. 93 1697 00 Be Cool, 750 ml
Tuotenr. 93 1698 00 Summer Meadow, 750 ml

JOBOUT VESIPULLO
Tuotenr. 93 1680 00 Matte Grey, 500 ml
Tuotenr. 93 1692 00 Camouflage, 500 ml
Tuotenr. 93 1688 00 Be Green, 500 ml
Tuotenr. 93 1695 00 Be You, 500 ml
Tuotenr. 93 1693 00 Be Original, 500 ml
Tuotenr. 93 1689 00 Palm Leaves, 500 ml
Tuotenr. 93 1650 00 Pink Water, 500 ml
Tuotenr. 93 1648 00 Aqua Black, 500 ml
Tuotenr. 93 1653 00 Aqua White, 500 ml
Tuotenr. 93 1670 00 A fine line, 500 ml
Tuotenr. 93 1654 00 Jungle, 500 ml
Korkealuokkaista 304 terästä
kahdessa kerroksessa. Eristetty
kuparilla säilyttääkseen parhaan
lämpö- ja viilennystehon.

Tuotenr. 93 1671 00 Wave, 500 ml
Tuotenr. 93 1681 00 Hydrangea, 500 ml
Tuotenr. 93 1682 00 Sunset Beach, 500 ml
Tuotenr. 93 1656 00 Water bottle cap

24KYLMÄNÄ 12KUUMANA
TUNTIA
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TUNTIA

• Vähennä muovin käyttöä
• Korkealuokkainen
• Trendikkäät aiheet
Tyhjiöeristetty vesipullo korkealuokkaista ruostumatonta
terästä. Pitää juoman kylmänä jopa 24 tuntia ja kuumana jopa
12 tuntia. Pullon teräs ei ole magneettista, joten se ei vedä
puoleensa likaa ja epäpuhtauksia ja pullo on helpompi pitää
puhtaana. Tiiviisti suljettavassa kierrekorkissa on silikonitiiviste,
joka ei sisällä BPA:ta. Vesipullo pitää juomasi juuri sopivan
kylmänä tai kuumana töissä, kotona ja treeneissä. Vesipullo
on saatavilla useassa eri värissä ja kuviossa.
Water bottle cap (vesipullon korkki) myydään erikseen ja se
sopii sekä 280 ml ja 500 ml vesipulloihin.
Vetoisuus: 750 ml.
Mitat: Ø 8 x 29 cm.
Paino: 0,43 kg.
Vetoisuus: 500 ml.
Mitat: Ø 7 x 25,5 cm.
Paino: 0,3 kg.
Materiaali: Ruostumaton teräs, BPA-vapaa PP ja BPA-vapaa
silikoni. Hoito-ohje: Käsinpestävä.

JOBOUT VESIPULLO
Miksi valitsisit käytännöllisyyden ja tyylikkyyden välillä, kun voit saada molemmat?
JobOutin tyylikkäät design-vesipullot pitävät juomasi kylmänä tai kuumana töissä,
treeneissä tai vaikka piknikillä. Lisäksi voimme yhdessä tehdä paljon ympäristön
hyväksi vähentämällä luontoon ja mereen päätyvien muovipullojen käyttöä.

UUTUUS!
750 ml

Water bottle cap

UUTUUS!
750 ml

Be Cool

Summer Meadow

Matte Grey

Camouflage

Be Green

Be You

Be Original

Palm Leaves

Pink Water

Aqua Black

Aqua White

A fine line

Jungle

Wave

Hydrangea

Sunset Beach
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JOBOUT VESIPULLO
Jobout on vesipullo, jossa saat lämpimän tai kylmän juoman
mukaan kaikkialle. Täytä se jääkylmällä vedellä harjoitteluun ja
nauti siitä lämmin kahvi piknikillä.
Pullon kapeasta aukosta on helppo juoda ja siihen sopii normaalit
jääkuutiot täydellisesti.

LÖYTYY MONIA SYITÄ MIKSI HANKKIA
JOBOUT VESIPULLO:
• Pitää juoman lämpimänä 12h ja kylmänä 24h
• Elintarviketurvallinen, BPA-vapaa silikoni
• Korkealuokkaista 304 terästä kahdessa kerroksessa
• Ilma- ja vuototiivis korkki
• Eristetty kuparilla säilyttääkseen parhaan lämpö- ja viilennystehon
• Pullo ei kondensoidu
• Vuoden takuu

MUOVI MERESSÄ
Muovi on ainutlaatuisillaan ominaisuuksillaan tuonut helpotusta
monen ihmisen elämään, ja on tänä päivänä itsestään selvä
asia arjessamme. Mutta muovi on myös tuottanut paljon
ongelmia luonnolle. Meret ovat täynnä muovijätettä– ja
muovijäte vain lisääntyy.
Vuosittain mereen päätyy noin 8 miljoonaa tonnia muovijätettä,
ja oletamme että tänä päivänä meressä liikkuu kaiken kaikkiaan
noin 150 miljoonaa tonnia muovia. Muovituotanto on ollut
nousussa 1950-luvusta saakka, silloin kun kaikki alkoi.
Tänä päivänä valmistetaan 9500 kg muovia joka sekunti.
Vuoden 2014 aikana valmistettiin 311 miljoonaa tonnia muovia.
Lähde: Håll Sverige Rent
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Camouflage

Wave

Floral

Matte Grey

JOBOUT VESIPULLO MINI
Tuotenr. 93 1662 00 Camouflage
Tuotenr. 93 1663 00 Wave
Tuotenr. 93 1666 00 Floral
Tuotenr. 93 1694 00 Matte Grey

24KYLMÄNÄ 12KUUMANA
TUNTIA

TUNTIA

• Vähennä muovin käyttöä
• Korkealuokkainen
• Trendikkäät aiheet
Tyhjiöeristetty vesipullo korkealuokkaista ruostumatonta terästä. Pitää juoman kylmänä
jopa 24 tuntia ja kuumana jopa 12 tuntia. Pullon teräs ei ole magneettinen, joten se ei
vedä puoleensa likaa ja epäpuhtauksia ja pullo on helpompi pitää puhtaana. Tiiviisti
suljettavassa kierrekorkissa on silikonitiiviste, joka ei sisällä BPA:ta. Vesipullo pitää
juomasi juuri sopivan kylmänä tai kuumana töissä, kotona ja treeneissä. Vesipullo on
saatavilla useassa eri värissä ja kuviossa..
Water bottle cap (vesipullon korkki) myydään erikseen ja se sopii sekä 280 ml ja
500 ml vesipulloihin.
Vetoisuus: 280 ml.
Mitat: Ø 6 x 20 cm.
Paino: 0,2 kg.
Materiaali: Ruostumaton teräs, BPA-vapaa PP ja BPA-vapaa silikoni.
Hoito-ohje: Käsinpestävä.
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JOBOUT LUOKKAHUONEESSA
Tutkimusten mukaan fyysinen aktiivisuus edistää lapsen oppimiskykyä.
JobOutin luokkahuoneprojektin tarkoituksena on tehdä luokkahuoneista
aktiivisempia ja terveempiä tarjoamalla mahdollisuuksia aktiivisten
hengähdystaukojen eli niin kutsuttujen brain-break-taukojen pitämiseen.
Tuotteemme mahdollistavat liikkumisen oppituntien aikana ja edistävät
siten lasten oppimisprosessia terveellisellä ja kestävällä tavalla.
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