
Sit well,
move often,
work better.
The science
of SAM.

made by SAM
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Sit And Move is een wereldwijd operende onderneming. Wij zijn 

producent van zit-producten die productiviteit en verbeterde 

gezondheidsresultaten stimuleren. Ook zijn wij trendzettend op het 

gebied van innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.

Onze historie
SAM is het resultaat van 25 jaar 

wetenschappelijk onderzoek en 

biomechanische technologie. 

Onze stoelen bieden onder-

steuning en stimuleren bewe-

ging. De stoelen zijn ontworpen 

op basis van bewezen weten-

schappelijke principes.
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Ons design, onze technologie en onze kwaliteit is ontwikkeld  

gedurende een 25 jaar lange samenwerking in Scandinavië, Europa, 

Noord-Amerika en Australië. Dit komt tot uiting in onze Scandi- 

navische vormgeving en Europese techniek.

Sit and Move denkt globaal en handelt lokaal. Onze onderzoeks-, 

ontwerp-, productie-, montage- en verkoopteams bevinden zich in 

heel Europa, Australië, Noord-Amerika, Japan en Taiwan. Hierdoor 

kunnen wij profiteren van goede ideeën, efficiënties en schaalvoor-

deel in diverse landen.

Wij streven vanuit ethisch oogpunt naar een duurzame toekomst 

voor onze planeet. Onze kernwaarden omvatten zakelijke integriteit 

in de manier waarop wij werken. Wij maken duurzame materiaal-

keuzes bij het creëren en produceren van onze producten.

Onze reis De voorgeschiedenis
Door onze gepatenteerde Sense 

Fit-technologie is het met 

Therapod X niet meer nodig 

om de rugleuning handmatig te 

verstellen. De rugleuning past 

zich autonoom aan de meeste 

gebruikers aan en regelt de 

ondersteuning overeenkomstig  

de druk op de leuning. 

  

Het verhaal van onze stoelen
De BIO Seat ondersteunt het bekken en zorgt voor een 

herverdeling van de druk. Het is vooral comfortabel voor lange 

zitperioden. De druk wordt op basis van het lichaamsgewicht van 

de gebruiker aangepast. Het gepatenteerde systeem bevordert ook 

kleine bewegingen tijdens het zitten. 
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Voorzien van
>  Therapod® Sense Fit Technology middel hoge  

rug, voorzien van hoogte verstelling

>  BIO Seat Technology bestaande uit twee 

verschillende materialen die druk verminderen  

en optimaal ondersteunen 

>  Donati D109 mechaniek met automatische 

gewichtsregeling 

> Schuifzitting 6 cm instelbaar 

>  In hoogte- breedte- en diepte verstelbare  

3D armleggers met zachte opdek

>  Twee fasen gaslift 

>  Luxe Italiaanse wol stoffering (100.000 

martindale) met detail stiknaden

>  Uit voorraad leverbaar in drie kleuren Fenice

>  Multifunctionele wielen voor harde en  

zachte vloeren

>  Kunststof zwart design onderstel 

Opties 

>  Aluminium gepolijst onderstel 

>  Donati D109 mechaniek met automatische 

gewichtsregeling en zitneigverstelling

Garantie en Service
>  15 jaar Full Service garantie

> 50 jaar garantie op Therapod rugkap

>  € 50.- End-of-life-circle vergoeding (zie p. 18)

>  Gebruiksklaar inhuizen op werkplek

Therapod Xc Compact
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Therapod X  Standaard

Voorzien van
>  Therapod® Sense Fit Technology hoge  

rug, voorzien van hoogte verstelling

>  BIO Seat Technology bestaande uit twee 

verschillende materialen die druk verminderen  

en optimaal ondersteunen 

>  Donati D109 mechaniek met automatische 

gewichtsregeling 

> Schuifzitting 6 cm instelbaar 

>  In hoogte- breedte- en diepte verstelbare  

3D armleggers met zachte opdek

>  Twee fasen gaslift 

>  Luxe Italiaanse wol stoffering (100.000 

martindale) met detail stiknaden 

>  Uit voorraad leverbaar in drie kleuren Fenice

>  Multifunctionele wielen voor harde en  

zachte vloeren

>  Aluminium gepolijst onderstel 

Opties 

>  Donati D109 mechaniek met automatische 

gewichtsregeling en zitneigverstelling 

Garantie en Service
>  15 jaar Full Service garantie

> 50 jaar garantie op Therapod rugkap

>  € 50.- End-of-life-circle vergoeding (zie p. 18)

>  Gebruiksklaar inhuizen op werkplek
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>  BIO Seat Technology bestaande uit twee 

verschillende materialen die druk verminderen  
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>  Multi positioneerbare hoofdsteun 
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3D armleggers met zachte opdek

>  Twee fasen gaslift 

>  Luxe Italiaanse wol stoffering (100.000 

martindale) met detail stiknaden

>  Uit voorraad leverbaar in drie kleuren Fenice

>  Multifunctionele wielen voor harde en  

zachte vloeren 

>  Aluminium gepolijst onderstel 

Opties 

>  Donati D109 mechaniek met automatische 

gewichtsregeling en zitneigverstelling 

Garantie en Service
>  15 jaar Full Service garantie

> 50 jaar garantie op Therapod rugkap

>  € 50.- End-of-life-circle vergoeding (zie p. 18)

>  Gebruiksklaar inhuizen op werkplek

Therapod X HR  Hoofdsteun
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>  In hoogte- breedte- en diepte verstelbare  

3D armleggers met zachte opdek
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>  Multifunctionele wielen voor harde en  

zachte vloeren 

>  Aluminium gepolijst onderstel 
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Therapod X HR L Leder
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Waarom SAM Kwaliteit & Vakmanschap

SENSE FIT-RUGLEUNING
Verstelt autonoom en 

past zich aan de vorm van 
de rugleuning aan met 

behulp van ingebouwde 
3D-regelaars

ONDERZOEK, 
ONTWIKKELING EN TESTEN  

Wij blijven ontwikkelen 
om de Duitse, Europese, 

Amerikaanse en Australische 
standaarden te overstijgen.

EENVOUDIG, 
INTUÏTIEF  & 

GEAUTOMATISEERD
Past zich zelf aan het 

gewicht en het postuur van 
de gebruiker aan. 

Handmatige bediening 
ingebouwd.

SCANDINAVISCH MINIMALISME 
MET EUROPESE TECHNIEK  

Uit de vorm, functie en kwaliteit 
kan ons Scandinavische en 
Europese erfgoed worden 

afgeleid.

BIO SEAT
Ondersteunt het bekken en zorgt voor  

een herverdeling van de druk. Past zich aan 
het lichaamsgewicht van de gebruiker aan.

      

PRODUCTIE MET 
GEAVANCEERDE PRECISIE  

Er worden voordelen behaald door 
het gebruik van geavanceerde 

productiemethoden in 
Australië en Europa.

GEZONDHEID OP HET WERK & 
VERBETEREN PRODUCTIVITEIT   

   KIN stimuleert een goede houding en 
beweging. Op elk moment zelf aanpasbaar op 

iedere SAM-stoel.   
    

• Eind 2019 beschikbaar
• Compatibel met Android en iOS

• Geproduceerd door SAM for SAM chairs

KWALITEIT VAN TRADITIONEEL 
VAKMANSCHAP & GRONDSTOFFEN   

   Italiaans wol en eersteklas 
componenten zijn bij ons de 

standaard, net als onze 
garantieperiode van 15 jaar.
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Why SAM

SIMPLE  
INTUITIVE  

AUTOMATED 

BIO SEAT  

SENSE FIT BACK  

12:44

John S.

16:20
-90º

KIN  encourages 
good posture and 
movement. Self fit 
to any SAM chair 

anytime.

IMPROVE
WORKHEALTH 

& 
PRODUCTIVITY  

available late 2019
Android and IOS compatible
Built by SAM for SAM chairs

Quality And Craftsmanship 

TRADITIONAL 
CRAFTSMAN
QUALITY & 
PREMIER

MATERIALS

ADVANCED 
PRECISION 

PRODUCTION   

We built to exceed  
German, European, 
USA and Australian 

standards

RESEARCH, 
DEVELOPMENT AND 

TESTING  

Economies are 
gained through 

advanced 
production 
methods in 

Australia and 
Europe

Italian wool 
and  premier 
components 
are standard. 
As is our 15 

year warranty  

Autonomously  
adjusts and fits 
to back shape 

using built-in 3D 
controllers  

Supports the pelvis 
and redistributes  

pressure.  Adjusts to 
user’s body weight       

Self adjusting to 
user’s weight and 
posture. Manual 
overide built-in

Our Scandinavian 
and European  

heritage is seen in 
the form, function  

and quality 

SCANDINAVIAN 
MINIMALISM 

WITH
EUROPEAN 

ENGINEERING  
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Fenice stof kleuren

Therapod Xc
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Therapod X HR  
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Circulair

De SAM producten zijn met het gedachtegoed geproduceerd 

om een maximale levensduur te behalen. Alle componenten zijn 

demontabel en verwisselbaar. Er zijn complete stofhoezen sets 

beschikbaar die eenvoudig te verwisselen zijn. Alle kunststof delen 

zijn gemaakt van gerecycled materiaal.

Om de cyclus van de materialen te waarborgen en te sluiten 

ontvangt de gebruiker aan het einde van de levenscyclus een 

statiegeldbedrag van 50 euro per complete SAM stoel. Wij 

kunnen de producten dan demonteren en het maximale aantal 

componenten weer inzetten voor een nieuwe gebruiksduur.

Garantie
Dat wij overtuigd zijn van de uitzonderlijke kwaliteit blijkt onder 

andere uit de 15 jaar full-service garantie* bij acht uur gebruik per 

dag.  Op het binnenframe van de rugleuning verstrekken we zelfs  

50 jaar garantie. Het standaard mechaniek is getest tot 125 KG. 

SAM patenten en ontwerpen
SAM technologie en ontwerpen worden beschermd door:

Patenten: 2018903397, 2018903422, US8,622.472B2

Ontwerpen: US No: 29/664,388 EU 005676004

* stof en wielen zijn uitgesloten



Sit And Move Europe B.V. 
Boedijnhof 83 • 1628 SE Hoorn • +31 (0)229 287 750

info.nl@sitmove.com  • www.sitmove.com


