
 

SKRIV UT  

 

Spina-Bac fyller 30 år

 
 
2008-11-04

 
Spina-Bac blev under 80- och 90-talet också känt som 
"Silviakudden" då den uppmärksammades i pressen genom 
bildreportage och TV-sändningar från Nobelfestligheterna.

 
Spina-Bac är ett svenskt ryggstöd som i 30 år hjälpt 10-tusentals 
människor att sitta utan att få ont eller bli trötta i ryggen. 
Spina-bac är fortfarande oöverträffad som hjälp för att sitta bra 
och skönt i de olika sittmiljöer och finns representerad i ett 20-tal 
länder. 
Spina-bac är ett unikt stöd som påminner och hjälper ryggen att 
bibehålla sin rätta form. Det är inte en skumprodukt som ger efter 
för ryggens tyngd utan ett stöd som hjälper ryggen att bibehålla 
sin rätta hållning och form, vilken är svagt "S-formad".  
Eftersom vi bör sitta med svank är Spina-Bac individuellt inställbar 
för att passa människors olika svankformer. Att sitta tillbakalutad 
t ex i mjuka fåtöljer och soffor går också utmärkt med Spina-Bac. 
 
Så här tycker en användare: Senior i Stockholm 
"Under lång tid besvärades jag av ryggont, som jag nu lärt mig att 
förebygga genom att sitta på rätt sätt. Spina-backen har då varit 
till ovärdelig hjälp. Jag kan ställa in den i det för mig perfekta 
läget när jag jobbar vid datorn, sitter vid matbordet eller har 
landat i vår obekväma fåtölj. Resan till landet tar 6 timmar med 
bil och har alltid varit en påfrestning för ryggen, men med Spina-
backen klarar jag resan fint. Nästa gång jag flyger har jag 
bestämt att Spina-backen får göra mig sällskap. Den är enkel att 
ta med sig - hoppas att det inte blir några problem att ta med den 
ombord. 
För mig som inte yrkesarbetar längre, men har ett aktivt liv och 
tusen saker som jag vill hinna med att se och uppleva innan 
kroppen säger stopp, har Spina-backen en stor betydelse. Tack så 
mycket för en mycket effektiv produkt".
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