
REDUCÉR DINE SMERTER 
I KNÆ OG LÆND

ØG DIN EFFEKTIVITET 
OG ARBEJDSGLÆDE  

KNEEL-IT 
KNÆPUDEVOGN

ERGONOMISK STØTTE 
TIL LAVTSTÅENDE OG 
KNÆLENDE ARBEJDE I HELE 

EUROPA

ER ENE-
FORHANDLER



Kneel-It er en ny smart 
konstrueret knæpude-
vogn, som øger effekti-
vitet og produktivitet for 
dig og dine medarbej-
dere.

Kneel-it er designet til 
at lindre belastninger 
og mindske skader på 
knæ og lænd, der sker 
på grund af langvarig 
lavtstående arbejde.   
 

Faktisk så er det knæpu-
der på hjul – bare gjort 
meget mere nemt og 
komfortabelt.

Derudover får du et pol-
stret ergonomisk fjeder-
belastet sæde til at give 
aflastning for ryggen 
og holdbare, polstrede 
knæstøtter for at sikre 
komfort, mens du udfører 
belastende opgaver.

HVAD ER KNEEL-IT?

Hurtige facts:Jeg er en 33-årig stenhugger og har allerede mærket 
mine knæ give mig problemer i forbindelse med mit ar-
bejde, så jeg var interesseret i at prøve dette produkt - og 
jeg elsker den...
Knæpudevognen tager vægten og trykket FRA mine knæ, 
er altid behagelig at bruge og jeg kan 
læne mig fremad uden at den tipper.

”
Meghan Stenhugger”

”
”Der skal bruges egnede tekniske hjælpe-

midler, når det er muligt og hensigts-

mæssigt og altid, når den manuelle hånd-

tering indebærer sundhedsfare...

Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 1109

KRONISKE SMERTER

NEDSAT PRODUKTIVITET

NEDSAT LIVSKVALITET

TABT INDTÆGT
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Undgå:

REDUCERER SKADER I RYG 
OG LÆND

VÆGT: 6,27 KG

BÆRER: + 167 KG

FLEKSIBEL MED HJUL OG BREMSER

SAMLES OG SKILLES AD UDEN 
BRUG AF VÆKTØJ

POLSTREDE KNÆPUDER FOR 
MAKSIMAL KOMFORT



HVORFOR 
VÆLGE KNEEL-IT?

ØGET EFFEKTIVITET OG PRODUKTIVITET 
Med god polstring og beskyttelse, med ved-
varende komfort kan du eller dine medarbejde-
re arbejde hurtigere og længere uden at skulle 
holde pauser eller bruge tid på at flytte sig 
rundt på gulvet.

FORMINDSK LÆNDE- OG KNÆSMERTER 
- OG REDUCERER GIGT-RISIKO
Kneel-it er faktisk en ergonomisk knæpude - på 
hjul. Men bare meget bedre end de løse knæ-
puder, som ikke nedbringer knæ- og led smer-
ter i ryggen, da du her har sædet at aflaste 
kroppen med!

FLEKSIBILITET I BEVÆGELSE
Fleksibilitet er lige så afgørende som komfort, 
da det påvirker din effektivitet i dit arbejde. 
Når du ikke altid skal have dine knæpuder på 
har du ekstrem stor frihed og fleksibilitet i dit 
daglige arbejde.

KOM NEMT NED, RUNDT OG OP IGEN
Kneel-it knæpudevogn er  modsat andre model-
ler og mærker nemt at komme ned i, rundt og 
op af, takket være de store knæpuder og det 
ergonomiske sæde.

KLEMMER IKKE OG SKAL IKKE TAGES AF OG PÅ
Med Kneel-it får du faktisk rullende knæpuder 
med hjul, som glider nemt henover gulvet. Men 
her klemmer stropperne ikke og du slipper for 
at tage puderne på og af konstant ved varie-
rende arbejdsstillinger.
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Knæ og lænd er komplicerede områder. 
De garanterer fleksibilitet og stabilitet, skal 
ikke kun bevæge sig frem og tilbage men de 
skal også modstå rotation. 
Når du går, bærer knæene hele kropsvæg-
ten og ryggen skal konstant give dig en god 
kropsholdning.

Overbelastning på knæ og lænd er meget 
almindelige skader på arbejdsmarkedet 
(19,45% af alle skader i 2020).  

Alvorlige skader kan kræve kirurgisk indgreb, 
mens lettere overbelastning heldigvis kun for-
årsager smerter og afhjælpes med hvile.

Kneel-It stabiliserer knæ og lænd og giver støt-
te. Den forhindrer overbelastning i knæet og 
beskytter det mod vrid. Den hjælper leddene 
mod slidgigt, beskytter mod overdreven stræk-
ning og er en god beskyttelse mod svage 
knæled og ryg.

HUSK: Knæ og lænd 
er altid på arbejde!

Samles og skilles ad uden 
brug af væktøj.

Polstrerede knæpuder uden stropper for 
maksimal komfort.



HVIS DU ARBEJDER SOM:
> GULVLÆGGER
> TØMRER
> MURER
> FLISELÆGGER
> AUTOMEKANIKER
> ELEKTRIKER
> BROLÆGGER
> RØRLÆGGER
> TAGDÆKKER
> TÆPPEMONTØR
> ELLER GØR-DET-SELV-PERSON

MUST-HAVE

InnosEurope ApS
Essen 10
6000 Kolding
+45 28 800 600
www.innoseurope.dk

SE ALLE 
VIDEOER

BOOK GRATIS 
DEMO

SE PRISER 
OG KØB


