
• optie met meerprijs / - niet mogelijk / * prijs op aanvraag

WELKE ZADELKRUK PAST BIJ JOU?

Stel je zadelkruk hoog genoeg in om je heuphoek zo ver 
te openen, dat je met je voeten plat op de grond in een 
neutrale en ontspannen houding wordt geplaatst. Breng 
vervolgens je bureau op de juiste hoogte. 

4. DE JUISTE HOOGTE

De zadelkrukken zijn leverbaar in drie
verschillende zitvormen. De Amazone voor een actieve 
smallere zit (meest open heuphoek) en de Ruiter en Jumper
voor een bredere zit. 

1. PERFECTE PASVORM

Kanteling van de zitting is erg belangrijk zodat je de open 
heuphoek kunt optimaliseren. Dit kan manueel met het 
neig (Tilt) mechaniek, of door middel van het unieke 
Balance 360° Dynamic Motion mechaniek waarbij het 
instellen naar persoonlijk voorkeur slechts 1 keer nodig is.

2. DYNAMISCH ZITTEN

De zadelkrukken kunnen worden uitgevoerd 
met een lendensteun en armleuningen. Het biedt extra 
ondersteuning bij een actieve houding

3. EXTRA ONDERSTEUNING

Amazone
(smallere zitting)

Verstelbare zithoek 
met lendensteun /
Balance met 
lendensteun

Vaste zithoek of
Verstelbare zithoek 
zonder lendensteun

Laag

Zithoogte: 49-63 cm <165 cm* <160 cm*

Standaard
Zithoogte: 59-77 cm 160-185 cm* 155-180 cm*

Hoog

Zithoogte: 63-88 cm > 170 cm* > 165 cm*

Jumper
(bredere zitting)

Verstelbare zithoek 
met lendensteun /
Balance met 
lendensteun

Vaste zithoek of
Verstelbare zithoek  
zonder lendensteun

Laag

Zithoogte: 49-63 cm <170 cm* <165 cm*

Standaard
Zithoogte: 59-77 cm 165-190 cm* 160-185 cm*

Hoog

Zithoogte: 63-88 cm > 175 cm* > 170 cm*

* lichaamslengte 

   TIP! Tel een paar cm bij je lengte op als je hoge hakken draagt.

Wanneer je een zadelkruk deelt is de Amazone waarschijnlijk de beste keuze, 75 % van de gebruikers geeft hier de voorkeur aan.

Balance Verstelbare zithoek

Balance met Lendensteun      Verstelbare zithoek met Lendensteun

34 cm

Amazone

44 cm

Jumper

Verstelbare zithoek 

Laag

Zithoogte: 48]-63 cm <165 cm* 

Standaard
Zithoogte: 53-72 cm 160-185 cm*

Hoog

Zithoogte: 60-84 cm > 170 cm*

R U I T E R **

(bredere zitting)

40 cm

RuiterR

bel ons voor advies om snel te kunnen bepalen welke zadelkruk bij u past.

** afmetingen gelden ook voor deze uitervoering met lendensteun

Vaste zithoek
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