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Belise is an unusual barstool

To nietypowy hoker, który dla ludzi dynamicznych i kreatywnych 
szybko staje się częścią stylu pracy. Ruchome siedzisko o regu-
lowanej wysokości jest rozwiązaniem gwarantującym swobodę 
i płynność działania. Belise zachęca, by pozostać w ciągłym 
ruchu – nadaje rytm szybkiej pracy i krótkim, efektywnym rozmo-
wom. Studio Crabus Design stworzyło mebel nietypowy – idealny 
do pomieszczeń socjalnych, firmowych jadalni czy biura obsługi 
klienta. Ciekawy design pozostaje w symbiozie z nowocześnie 
rozumianą funkcjonalnością.

Belise oznacza aktywność 

Bernd Crabus / Studio projektowe CRABUS
Założone w 2007 r. studio projektowe Crabus ma swoją 
 siedzibę w Niemczech. Jego założyciele,  Stefanie i Bernd 
Crabus koncentrują się przede wszystkim na projektowaniu 
mebli biurowych i wzornictwie przemysłowym.

Bernd Crabus / CRABUS Design Studio
Established in 2007, CRABUS Design Studio has its 
 headquarters in Germany. Its founders, Stefanie and Bernd 
Crabus, concentrate mostly on designing office furniture 
and industrial design.

which for dynamic and creative people can quickly become 
part of their working style. The moveable seat, with  adjustable 
height, guarantees freedom of movement and has a seamless, 
fluid, action. Belise encourages the user to stay in constant mo-
tion – it gives rhythm to fast-paced work and to brief, efficient 
conversations. In Belise, CRABUS Design Studio have created an 
unusual piece of furniture – ideal for meeting spaces, company 
dining halls or customer service offices. This interesting design 
is at the forefront of modern understanding of functionality. 



stimulates actionpobudza do działania



Nowy wymiar pracy

Belise jest znakomitym rozwiązaniem dla osób wykonujących 
długotrwałą pracę stojącą lub siedzącą. Pośrednia pozycja półsie-
dząca, którą oferuje jest idealnym połączeniem zasad ergonomii 
i komfortu. Siedzenie bez podparcia powoduje, że kręgosłup 
wykorzystując siłę swoich mięśni utrzymuje optymalnie wypro-

stowaną pozycję. Na Belise można obracać się wokół własnej 
osi, kołysać się na boki, a także w kierunku przód–tył. Wpływa to 
korzystnie na krążenie, zmniejsza napięcie mięśni oraz pozwala 
na chwilę rozluźnienia. 



A new dimension of work

Belise is an excellent solution for individuals subject to 
prolonged periods of sitting or standing whilst at work. The inter-
mediate half-sitting position that it offers is an ideal combination 
of ergonomic principles and comfort. Sitting without a back 
means that the spine uses the strength of its muscles to maintain 

an upright position. With Belise you can rotate around your own 
axis, rock from side to side and forwards and backwards. This 
has a positive influence on circulation, reduces muscle tension 
and allows for a moment of relaxation. 



Duży zakres regulacji wysokości siedziska  
 pozwala na dostosowanie wysokości  

siedzenia do potrzeb każdego użytkownika.

A wide range of seat adjustability  
 allows the seat height to be  

adapted to the needs of each user. 

Podnośnik pneumatyczny umożliwia płynną 
regulację wysokości siedziska oraz dodatkowe 
miękkie amortyzowanie podczas siadania.

Gas lift allows for smooth seat height 
 adjustability and additional shock absorption  
while getting into the seat. 

Elastyczna poduszka wykończona przyczepnym tworzywem 
zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu się krzesła. 

Flexible pillow finished in adhesive material prevents 
uncontrolled shifting of the chair. 

Podstawa laminowana zawsze w kolorze czarnym.

Laminated base is always black.

Metalowa estetyczna obręcz  
umożliwia łatwą regulację wysokości.

Aesthetic metal ring  
enables easy  adjustment of seat height. 



krzesło Belise Belise chair

Belise Belise

Ergonomia  
nowoczesnego miejsca pracy

Wielokrotnie zmieniana podczas dnia pracy pozycja z siedzącej 
na stojącą jest gwarancją utrzymania zdrowej sylwetki i wyso-
kiej efektywności pracy. Belise umożliwia pracę wszystkich grup 
mięśniowych odpowiedzialnych za utrzymanie formy osób pro-
wadzących siedzący tryb życia. W komplecie z wysokimi meblami 
przystosowanymi do pracy na stojąco, Belise tworzy wyjątkowo 
atrakcyjne i ergonomiczne miejsca pracy. Oferuje swobodę zmiany 
pozycji ciała, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia 
dolegliwości ze strony układu mieśniowo-szkieletowego. Belise 
zaspokaja naturalną potrzebę ruchu umożliwiając jednocześnie 
prowadzenie codziennych zadań biurowych.

Frequently changing your position from sitting to standing dur-
ing the day guarantees that you will maintain a healthy figure 
and high work efficiency. Belise enables the work of all muscle 
groups responsible for keeping people with a sedentary lifestyle 
in shape. Combined with furniture adapted for working whilst 
standing, Belise creates an exceptionally attractive and ergo-
nomic workplace. It offers freedom to change the body’s position 
whilst minamising the risk of musculoskeletal disorders. Belise 
satisfies the natural need for movement and at the same time 
enables you to carry out everyday office tasks. 

Requirements  
of a modern workplace
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