
Nykyajan eläminen tarkoittaa liikkuvuutta, muutosta ja lisääntyvää työn määrää. 
Kaikki ympärillämme liikkuu. Ainoa asia, joka pysyy paikallaan, on me itse –

yhteiskuntamme on yhä enenevissä määrin istuva yhteiskunta.

ONGO® – hyppää selkään & liiku. ONGO®:n periaatteena on saada meidät
liikkeelle. Tavoitteemme: tehdä liikunnasta osa arkea helposti ja hauskasti, ja 

parantaa ihmisten hyvinvointia ja energiatasoa, ilman stressiä.

Ajaton muotoilu, poikkeuksellinen ammattitaito ja korkealaatuiset materiaalit
näkyvät kaikessa, mitä ONGO® on kehittänyt.



Ihmiset viettävät suuren osan ajastaan nykyisin 

istuvassa asennossa – siitäkin huolimatta, että 

ihmiskeho on tarkoitettu liikkumiseen. 

ONGO®Classic –istuin asettaa nämä näennäisesti

ristiriitaiset tarpeet tasapainoon. Voit

luonnollisestikin istua siinä, mutta voit myös liikkua

siinä. Istuimen kaareva pohja reagoi painon

muutoksiin, aktivoiden samalla kehon lihakset. 

ONGO®Classic –istuimen jalkaan rakennettu

kuulaura antaa jokaisesta liikkeestä akustista

palautetta.

Matala, korkeudensäätö 42-64cm

Korkea, korkeudensäätö 55-77cm



Kaikkialla 
liikkuvampi
ONGO®Roll. Viiden kevyesti 
rullaavan pyörän ja joka suuntaan 
joustavan istuimen avulla, 
ONGO®Roll vastaa kenen vain 
tarpeisiin, joka haluaa istua 
aktiivisemmin ja terveellisemmin, 
olemalla samalla liikkeessä; joko 
vastaanotossa tai toimistossa, 
laboratoriossa tai 
operaatiohuoneessa.  

Matala, korkeussäätö 52-68 cm

Korkea, korkeussäätö 60-79 cm

Istumista seisten
ONGO®Stand tuo liikkuvuuden 
aina toimistosta tuotantotiloihin 
asti. Joustavaksi asennettu keskus 
sarake tuo aktiivisen istumisen 
edut seisomiseen. Kolmivarsinen
alumiinijalka takaa tukevuuden. 
Ergonomisesti suunniteltu istuin 
sallii istumisen samalla, kun 
oikeastaan seisoo. ONGO®Stand:iä
voi käyttää myös vain mukavaan 
nojailuun.

Korkeussäätö 66-91 cm
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HILJAA ISTUEN? EI KOSKAAN!

Lapset ovat jatkuvasti liikkeessä. Näin on luonto suunnitellut.

Istuminen tai vallan hiljaa paikallaan istuminen

– kumpikaan ei ole terveellistä lapsille eikä aikuisille. Jos

ihminen ei liiku, selkä köyristyy ja pää alkaa roikkua

apeannäköisesti alaspäin.

ONGO®:n filosofiaan kuuluu tuoda liikettä elämään. 

Tavoitteemme on yksinkertaisesti mahdollistaa

liikkuminen helposti ja leikkien myös istuma-asennossa ja

samalla pitää selkä rentona ja terveenä. Lapset eivät synny 

huonoryhtisinä. Mutta jo leikkikouluiässä voidaan todeta 

ensimmäiset liiallisen istumisen aiheuttamat

vauriot: huono istuma-asento sekä kaareva selkä. Tämä ei vaikuta

ainoastaan ryhtiin, vaan myös hengitykseen ja verenkiertoon.

Staattisen istuma-asennon on todettu vaikuttavan negatiivisesti

jopa lapsien aivojen kehitykseen.

Koska ONGO®Kit -jakkarassa on pyöristetty pohja, kiinteä istuin

eikä lainkaan nojia, jakkara tukee lapsen omaa koordinaatio- ja

tasapainokykyä ja ehkäisee näin ryhtivikojen syntymistä. Luo

ajoissa perusta terveelle selälle! Leikkien, esteettisesti ja ilman

minkäänlaista pakkoa!

ONGO®-jakkaran erikoisuutena on pallo. Pohjakaukaloon 

sijoitettu pallo tukee ONGO®Kit -jakkarassa tehtyjä liikkeitä ja 

inspiroi nuoria palloilijoita harjoittelemaan lastenhuoneessa.

Tutustu ONGO® -istuimeen:

www.ongo.eu
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