
Een ontwerp van Don Chadwick



Ballo is een multifunctionele kruk, bedoeld 
voor taken van beperkte duur en kan overal 
worden toegepast. Thuis, op kantoor en alles 
wat er tussenin zit. Ideaal als bijzetkrukje bij een 
werkplek of bij een koffietafel. 

Ballo zet aan tot gezond bewegen en is door 
zijn vrolijke kleuren een speelse aanvulling in       
ieder interieur.

Ballo is o.a. bedoeld voor:

 Projectkamers

 Trainings-en seminarruimten

 De receptie

 Aanlandvoorzieningen

 Als bijzetkruk bij een werkplek

 In de wachthoek

 Familiekamers

 Het thuiskantoor

 In de lounge



Kenmerken
  Opgepompte ballen met een antislip patroon passen zich aan de 

vorm van het lichaam aan en bieden een onverwacht comfortabele zit

  De hardheid van de bal kan worden aangepast aan           

persoonlijke voorkeuren

  Ballo is gemaakt van ecologisch vriendelijk TPV en bevat geen PVC ‘s

  Zet aan tot bewegen

  Slechts 6,1 kg (13.5 pounds), dus licht van gewicht

“ Ballo is weliswaar geïnspireerd door de 
oefenbal, maar hij is veel leuker. Ik wilde een 
krukje maken die een speels element aan een 
interieur toevoegt, maar ook gezond bewegen 
zou kunnen bewerkstelligen.”  
 
Don Chadwick, Ontwerper



Zwart GroenRood HemelsblauwGrijs Geel

Blauw

Specifications
   Wordt opgepompt geleverd

   Pompje wordt meegeleverd

   Gewicht 6,1 kg (13.5 lbs)

   Geschikt tot een gewicht van 

136 kg (300 lbs)

   Drie jaar garantie

452mm 
(17.8”)

622mm (24.5”) 193mm (7.6”)

152mm (6”)

508mm (2”)

Ballo en het milieu
Alle producten van Humanscale worden ontworpen met een voortdurende 

en niet aflatende aandacht voor de milieuaspecten in iedere fase van hun 

ontwikkeling. Voor ons geldt dat minder meer is. Dit - in al zijn eenvoud - is onze 

ontwerpfilosofie. Duurzaamheid volgt als vanzelfsprekend uit deze visie.

Ballo is weliswaar geïnspireerd op de oefenbal, maar bevat geen PVC dat 

schadelijk kan zijn voor mens en milieu. In plaats daarvan is voor Ballo gebruik 

gemaakt van eco-vriendelijke grondstoffen van thermoplastisch rubber (TPV). 

TPV bevat geen gevaarlijke residuen, zware metalen of ftalaten.

Met lucht      
opgepompte ballen 
Zowel onder als boven 
voorzien van een antislip 
patroon en gemaakt TPV 
(geen PVC)

Handgrepen 
Om Ballo’s gemakkelijk 
te verplaatsen

Steel en overige 
componenten 
Polypropyleen

Product componenten

508mm (2”)

152mm (6”)
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