Dynamiek in uw zithouding
Een innovatieve techniek welke de ultieme zithouding stimuleert

Þ

Stimulatie en training van uw rugspieren

Þ

Verbeterde doorbloeding en stofwisseling

Þ

Ontlast de wervelkolom en tussenwervelschijven

Þ

Verbetert de belastbaarheid (elasticiteit) van de
tussenwervelschijven

Þ

U wordt gestimuleerd om een wisselende zithouding
aan te nemen

Þ

De dynamische zithouding wordt optimaal ondersteund

+ Optioneel uit te voeren met AIR PLUS in hoogte en diepte verstelbare lende steun

=
UW IDEALE BUREAUSTOEL

Enkele voorbeelden:
EBXT3020

EBXP4015

EBXP4030

EBXP4030Ltd
Prijzen zijn excl. 21% b.t.w. gebaseerd op de actuele prijzen van
juni 2012 en onder voorbehoud van drukfouten

Kasteeldreef 149
B-2970 Schilde
Tel: 03 354 43 88

www.ergoform.be

Druktechnisch kleurafwijking mogelijk - Constructiewijzigingen voorbehouden

Fax: 03 354 43 89
info@ergoform.be

Zit anders. Zit beter!
1. Dynamische rugleuning
- te arreteren
- in hoogte verstelbaar (XP serie)
2. Lendesteun Air plus (optioneel)
3. Multifunctionele armleggers

5 jaar

(optioneel)

garantie

4. Ergo-Balancetechniek
5. Zithoogte instelling
6. Gewichtsinstelling
7. Zitdiepte instelling
8. Fraai voetkruis
- zwart kunststof (standaard)
- aluminium gepolijst of zilver
(optioneel)
9. Dubbele wielen
Airplus:

- voor zachte vloerbedekking
- voor harde vloerbedekking (standaard)

Deze orthopedische lendensteun steunt de gebruiker om de lendensteun individueel aan zijn rugprofiel aan te passen. In hoogte en diepte verstelbaar

Alle EB stoelen voldoen aan de EN 1335 norm

Op oneel bij te bestellen (zie prijslijst)

Aan het woord, Andreas Sperber Fysiotherapeut/ergonoom in de Schwarzwaldkliniek in Duitsland

Armlegger

Armlegger

Multifunctioneel

Multifunctioneel

EBXP/XT 2

EBXP/XT 4

Zwart

Aluminium

Voetkruis

Voetkruis

Zwart
(standaard)

Aluminium
(Optie)

Wanneer de tussenwervelschijven niet worden gestimuleerd door een actieve zithouding
gaat haar eigenlijke schokdemper en stabiliserende functie in combinatie met de
gelei-achtige substantie in de wervelkolom verloren. De bindweefselringen
kunnen de krachten niet meer gelijkmatig verdelen en de vaak eenzijdige
belastingen leiden tot letsel en blessures in de rug.
De tussenwervels worden alleen dan gestimuleerd tijdens een actieve
bewegende zithouding. Statisch zitten beperkt vanzelfsprekend deze stimulatie
en men riskeert rugklachten.

Vrijblijvend te testen in onze toonzaal of demonstratie op uw kantoor mogelijk.

Bezoek onze toonzaal van woe t/m zat van 10.00 uur tot 18.00 uur. Of na afspraak.
Tel: 03 /354 43 88

Fax: 03 /354 43 89

Ergoform bvba Kasteeldreef 149 B-2970 Schilde www.ergoform.be info@ergoform.be

Onder voorbehoud van drukfouten

Door de Ergo-Balance techniek die naast de traditionele synchroon beweging ook een zijwaartse beweging kan
maken wordt de belastbaarheid van uw wervelkolom tijdens het zitten geoptimaliseerd.

