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Posicionamento para diálogo

Seja por questões de saúde, ou para melhor compartilhar 
uma tela com colaboradores, cada vez mais as pessoas 
querem a liberdade de movimentar-se entre uma posição 
sentada e de pé no trabalho. 

Ratio é uma solução extremamente versátil para dar suporte 
a diversos tipos de trabalho, incentivando os usuários a se 
movimentar e mudar de posição ao longo do dia de trabalho. 
Com linhas simples e design leve, a Ratio foi criada para 
harmonizar com o ambiente de escritórios modernos.

Histórico

Em média, trabalhadores passam entre 3 e 8 horas por dia 
trabalhando à mesa, e muitos passam mais tempo sentados 
do que dormindo. Pesquisas mostram uma relação entre um 
estilo de vida sedentário e o aumento no risco de diabetes, 
obesidade, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer.

Ficar de pé por períodos curtos aumenta o fluxo sanguíneo, 
queima calorias e acelera o metabolismo. Ficar de pé por 
períodos prolongados pode levar a um risco maior de dores 
nas costas e fadiga, portanto é melhor mudar de posição ao 
longo do dia.

Mobiliário com altura ajustável pode reduzir o tempo 
passado sentado em até 60%, e alternar entre tempo 
sentado e de pé é mais saudável para nosso corpo.

Pesquisas indicam que mudar de posição é benéfico à  
saúde – pessoas que se movimentam mais se sentem 
melhor. E pessoas que se sentem melhor, trabalham melhor.

A mesa Ratio sit-stand ou com ajuste de altura permite  
uma transição suave entre trabalhar sentado ou de pé.  
Os usuários podem mudar de posição conforme necessário, 
para encontrar o equilíbrio ideal entre sentar-se e ficar de  
pé ao longo do dia.
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Principais Mensagens

Flexibilidade de Design

A Ratio é uma solução extremamente versátil para dar 
suporte a diversos tipos de ambientes de trabalho, pode 
ser especificada como uma mesa única ou em configuração 
dupla em agrupamentos ilimitados. Com uma variedade de 
formatos e tamanhos de tampo, diversos acabamentos para 
superfícies de trabalho, estruturas e tecidos dos divisores,  
o produto pode ser customizado para qualquer ambiente.

Ajuste de Altura

A Ratio disponível com dois tipos de ajuste de altura elétrico, 
incluindo pré-ajustes programáveis para uso em mesas 
designadas, ou seja, o usuário pode ajustar sua mesa para a 
altura exata para ele ao toque de um botão. 

Opções de Divisores

Há uma série de opções de divisores para a Ratio, de acordo 
com a configuração do espaço de trabalho. Quando utilizada 
como mesa única, o divisor é opcional; se estiver incluído, 
o divisor sobe e desce simultaneamente para oferecer mais 
privacidade. Na configuração dupla, o divisor permanece em 
uma posição fixa entre as duas mesas.

Compatibilidade

O design da Ratio garante que ferramentas ergonômicas 
como os braços para monitor Flo tenham suporte total. Isso 
permite que o usuário altere facilmente a posição de um ou 
mais monitores quando ajustar sua própria posição
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