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STA.STEUNEN, WAT ZIJN DAT?

Sta-steunen, wat zijn dat? Een sta-steun lijkt een
kruising van een barkruk met een stoel, een kruising
die bij veel werksituaties een prima hulpmiddel kan
zijn. Want een sta-steun geeft de gebruiker soms
voordelen boven staand of zittend werken. Vooral
langdurig staan blijkt onze gezondheid te benadelen.

Vandaar dat schrijvers reeds in de Middeleeuwen tij-
dens hun staande werk voor'eeu ruggesteuntjd
zorgden. Ook zangkoren gebruikten toen dergelijke
sta-steunen. De laatste eeuwen echter kreeg de stoel
alle aandacht bij het inrichten van werkplekken.

En terecht, want zitten is in het algemeen een pret-
tige, en weinig ongezonde werkhouding. Staan is
minder gezond. De sta-steun kent vergeleken met
staan grote voordelen, maar is nog geen echte ver-
vanging voor de stoel.

Welke voordelen heeft een sta-steun dan? Daarover
gaat de eerste helft van deze koopwijzer. Ook wordt
stilgestaan bij de nadelige effecten van langdurig
staan en de optimale werkhoogte voor allerlei
*"1ft2amheden. Daarna wordt besproken wanneer
een sta-steun te verkiezen is en welke gevolgen voor
de werkplek de introductie van dit hulpmiddel kan
hebben.

Uit deze gegevens kunt u afleiden of sta-steunen wel-
licht ook in uw bedrijf kunnen bijdragen aan betere
arbeidsomstandigheden. Om daarna te kunnen
tj'ezen voor de juiste sta-steun, vindt u in het tweede
deel van deze koopwijzer produktinformatie van alle
in Nederland leverbare modellen. Deze produktin-
formatie verzamelden wij in januari 1989 bij Neder-
landse leveranciers. We streven ernaar de gegevens

van dit tweede deel steeds bij te werken.

staan, zitÍen en sta-steunen.
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ER WORDT WAT GESTAAN...

Elke dag moeten enige honderdduizenden land-
genoten lange tijd staan. Bijvoorbeeld in de volgende
situaties:

bijwerken aan machilrcs
aan de lopende band

op de verpakkings- en venendafdeling
tu de druk*enj

in het laboratoium
in de grootkeukens

in de vleesverue*ende industrie
in de bakkeij

in het postkantoor
achter de balie

in de sociale we*plaats
in het ziekenhuis

achter de toonbank
in de keuken thuis
aan werkbanken

in de kapperswinkel
in de tandartspraktijk
in de operatiekamer

aan tekentafels
achter het stuur van trein en boot

Waarom werken mensen in deze situaties staande?

Omdat staan hen voordelen biedt ten opzichte van
zitten:

-grote reilewijdte
-grotere l«achtuitoefening
-goed ovenicht over het werk en de omgeving
-hoge mobiliteit
-geen beenruimte nodig onder machine of tafel
-gentakkelijk wegvluchten bij gevaar
-veel ruimte voor techniek onderwerkplek
-geen kostbore (en vaak kwetsbare) stoel nodig
-geen actra ruimte op de werkplek nodig

Bovendien kleven er aan staan nog twee
v(oor)oordelen:

*Staan is beleefd. Klanten waarderen het als winkel-
en balie-personeel hen staande helpt.

*Wie staat produceert beter. Alléén voor korte peri-
odes is de produktiviteit bij staand werk inderdaad
hoger. Wie echter lang staat, raakt moe en mogelijk
geilniteerd. En dan neemt de prestatie juist sterk af.

STAAN IS EEN ZWARE BEI.AS.
TING VOOR HET LICHAAM

Tijdens onze arbeid laten we ons lichaam veel werk
verrichten. Ons sprer-skeletsysteent wordt belast bij
iedere beweging. Die belasting heeft gevolgen voor
spieren, gewrichten, pezer, et gewrichtsbanden. Een
belangrijk onderscheid is of deze lichaamsdelen
statisclt dan wel dynanisclt belast worden. Weinig of
geen beweging leidt tot statische fslzsling: een
gewricht in één vaste stand en de spieren bewegen
niet.7-n wordt continu een déél van dat gewricht be-
last en de dootbloeding vermindert daar.

Staan is zo'n houding. Staan leidt tot statische be-
lasting van voeteD, benen, rug en heupgewricht.
Daardoor leidt staan al snel tot vermoeidheid en op
den duur tot chronische klachten.

De helft van de mensen die beroepsmatig langere tijd
achtereen moeten staan - meestal het grootste deel
van de dag - hebben klachten over rug, nek, benen en
voeten. Dit geldt zelfs voor 80Vo vat de oudere
werknemers.
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EFFECTEN VAN LANG STAAN OP
HET LICHAAM

Wie rechtop staat, gebruikt vele spieren alleen al om
niet om te vallen. Spieren tot in de rug zijn aktief. De
doorbloeding van die spieren wordt daarbij be-
lemmerd doordat ze continu (statisch) worden ge-

spannen. Als gevolg daarvan is de doorbloeding van
de spieren minder goed en hopen zich daarin afual-
stoffen op, wat leidt tot vermoeidheid en pijnklachten.

Ook de pompwerking van de spieren valt door de
statische spanning weg. Hierdoor hoopt zich bloed en
lpefe-vocht op in benen en voeten en neemt de kans

op spataderen en aambeien ioe.

Bovendien kost staan ongeveer 8Vo meer energie dan
zitten. Over het algemeen betekent dat voor het li-
chaam weinig omdat bij lange na niet de maximale
energetische greÍrzen worden overschreden. Wan-
neer echter gerust wordt tussen werkperiodes van
zware energetische belasting, is het voor het herstel
beter niet voor een staande houding te kiezen.

effecten van lang staan op het lichaam

Pijnlijke en stijve
nekspieren; vaak
een oorzaak
van hoofdpijn.

Spierpijnen in de
rug. Vooral bij
gelijkblijvende
bewegingenen
houdingen.

Ditzelfde geldt
voor de lendest

Slechte doorbloeding
in de benen. Dit
vergroot sterk de De enkel-, knie-, en

heupgewrichten worden
zwaar belast waardoor
snellere slijtage optreedt en
de kans op gewrichtsont-
stekingen wordt vergroot.

Pijnlijke eu
gezwollen voeten.

kans op spataderen.

Pijn in de kuiten en
spierkrampenin
de benen.
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STEL WERKHOOGTE JUIST IN

Wie staand moet werken, heeft belang bij een juiste
werkhoogte. Wannssl de werkhoogte te lààg is, buigt
de rug te zeer en treden gtote reactiekrachten op in
de onderrug, Llnge mensen kennen dit verschijnsel
van bijvoorbeeld een laag aanreót of bureau.

Als de werkhoogte te hóóg is, worden de schouders
opgetrokken. Dit belast de schouder en nekspieren
continu. Kleine mensen kennen dit van bijvoorbeeld
een hoge schrijfbalie.

Voor de relatie tussen lichaamslengte en juiste werk-
hoogte bestaat een formule:

WERKHOOGIE = LICHAAMSLENGTB X TAAKFACTOR

De taakfactor hangt af van het soort werk. Enkele
voorbeelden:
0,77 positioneren van Heilrc werl«ntkken
0,60 positioneren van grote werl<stukken

0,57 transporterenvanmiddelzwarewerl<stukkert

Deze factoren gelden bij staand werk. Op pagina 6
komen de aangepaste factoren zoals die gelden bij
werken met sta-steunen, aan bod.

Verder zit er nog een addertje onder het gras... Met
deze formule kan ieder een juiste werliihoogte
bepalen. Maar dat is niet meteen de juiste hoogte
voor het bijbehorende werkvlak. De maten van het
voorwerp waannee de handen werken, bepalen het
verschil tussen werkhoogte en werkvlak-hoogte.

Dus wie die juiste werkvlak-hoogte T wil weten, moet
van de werkhoogte H deze voonverp-maat W aftrek-
ken, zie de figuur.

Kortom: de juiste werkvlak-hoogte T hangt af van:
* De maten van het werkstuk: W
* De hoogte van de duim ten opzichte van de vloer: H
* De lichaamslengte: een la.g persoon moet hoger

werken, dat beinvloedt die werkhoogte H.

De optimale werkhoogte is een compromis tussen
ontlasting van de rug en ontlasting van de schouders.
Bij een hoge werkhoogte staat iemand wel netjes -
rechtop en ontlast zo de rug. Maar de sóouders wor-
den dan al snel opgetrokken, en dat is niet de be-
doeling. Bij een lage werkhoogte zakken de schou-
ders wel, maar za,l iemand de rug niet lang rechtop
weten te houden.

Moet iemand langdurig staande werken, dan is
hoogte-verstelling van het werkvlak noodzakelijk voor
een goede afwisselende belasting van rug en schou-
ders. Zelfs wie het werkvlak regehnatig verstelt,
ontkomt nog niet aan alle nadelige gevolgen van de
fysieke belasting door lang staan.

Langdurig zittend werk is evenmin ideaal, maar kent
wel een voordeel: de positie van het lichaam ten op-
zichte van het werkvlak kan af en toe veranderd wor-
den. Het verdient de voorkeur dit via een in hoogte
verstelbaar werkvlak te doen. Is dat niet mogelijk,
dan kan de stoel-zithoogte gevarieerd worden. Hoe
dan ook, zo ontstaat bij zittend werk relatief eenvou-
dig een afipisselende belasting van rug en schouders.

Hieruit volgt onze aanbeveling om overal *321 [ange

tijd achtereen hetzelf<ie werk wordt gedaan - of dat
nu staand of zittend is - het mogelijk te maken dat de
werkvlak-ltoogÍe eenvoudig kan worden versteld.
Dan kan iedereen een optimale hoogte kiezen en
deze steeds variëren. Gebleken is dat het voldoende
is als iedereen zijn werkvlz*. 10Vo boven en beneden
zijn gemiddelde werkvlak-hoogte kan brengen.

werkhoogte H en werkvlakltoogte T mininrule beenruimte bij staand werk
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Behalve een variabele werkhoogte is ook voldoende
ruimte voor benen en voeten belangrijk bij staand
werk. Daardoor kan iemand zo dicht mogelijk bij het
werk gaan staan en hoeft niet onnodig ver te reiken.

ALTERNATIEVEN VOOR
LANGDURIG STAAN

We hebben nu stilgestaan bij de nadelige effecten van
langdurig staan zoals die op vele werkplekken
voorkomen. Ook het belang van een juiste en vari-
abele werkhoogte is aangegeven. Nu zullen we de sta-
steun bespreken als alternatief voor werkplekken
waar langdurig moet worden gestaan. De specifieke
voordelen van dit praktische hulpmiddel komen aan

bod. Tot slot bespreken we alle gevolgen die het ge-

bruik van sta-steunen kan hebben.

Wanneer iemand langer dan een uur aaneengesloten,
of meer dan de helft van een werkdag moet staan, zijn
maatregelen nodig om gezondheidsschade en ver-
moeidheid te voorkomen. Ook wanneer iemand
staande continu of frequent een voetpedaal moet
bedienen, is verbetering nodig.

DEZE ONTE ATTERNATTEVEN ZUN I\,ÍOCELUT:

*laten zitten: Waar en \panneer dat mogelijk is, moet
de werkplek ó ingericht worden dat zittend werk
mogelijk wordt. Dat is immers de minst belastende
werkhouding. Een sta-steun geeft de rug minder
steun, de benen minder bewegingswijheid en heeft
minder zitdiepte dan een stoel.

* Speciale matten en schoenen: In alle situaties waar
dan toch nog veel moet worden gestaan, kan de sta-
tische belasting verminderen door goede schoenen en
speciale matten te gebruiken. Een stijve schoenzool
geeft al veel steun, sommige mensen kunnen nog
meer steun krijgen door steunzolen. Er bestaan
vloermatten die zorgen voor een steeds wisselende
stand van de benen en die zo de bloedsomloop sti-
muleren.

* Sta-steun gebruiken: veel staan-situaties kunnen
verbeteren door een sta-steun te gebruiken. Deze kan
continu gebruikt worden of afuisselend met staan.

DE VOORDELEN VAN
STA.STEUNEN

Wie een sta-steun gebruikt, combineert de voordelen
van staan en zitten:

* De benen worden ontlast: de sta-steun vangt bijna
twee-derde van het lichaamsgewicht op.

* De benen blijven wijwel gestrekt: van een sta-steun
sta je makkelijk weer op, de reikwijdte blijft behou-
den en de benen kunnen makkelijk bewegen.

* Een sta-steun stabiliseert het bekken en ontlast zo
de wervelkolom enigszins.

* Als de sta-steun op de juiste hoogte is ingesteld,

blijft de hoek tussen bovenbeen en romp groot.
Het bekken kantelt dan niet ten opzichte van de
wervelkolom zodat de natuurlijke kromming daar-
van blijft bestaan.

* Een sta-steun neemt weinig extra ruimte in en kan
dus bijna overal ingezet worden.

EEN STA.STEUN VERI./MGT DE
OPTIMALE WERKHOOGTE

Een sta-steun kan niet zonder meer word'en geplaatst
op een werkplek waar altijd staand wordt gewerk[ de
werkhoogte moet dan wel omlaag gebracht worden!
Wanneer de sta-steun continu wordt gebruikt, is het
nodig de werkhoogte met 9Vovan de lichaamslengte te

verlagen ten opzichte van de optimale werkhoogte bij
staan.

De formule voor de juiste werkhoogte bij sta-steun
gebruik luidt:
WERKHooGTE = LICTIAAMSLENGTE X TAAKFAC-
T OR - 9 Vo LICI{AAMSLENGTE.
Overigens geldt ook hier weer dat de werkhoogte niét
gelijk is aan de werkvlakhoogte.Zie voor het verschil
de figuur op pagina 4.
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Dan volgt nu de complete lijst van taakfactoren met In de praktijkblijkt de werkhoogte vaak te laagtezryr
daarbij steeds een voorbeeld van het type werk dat voor staand werk, en is deze hoogte niet aan te pas-

daarbij hoort. Hiermee kan ieder de juiste werk- sen. In die situaties biedt de sta-steun een goede

hoogte bij gebruik van sta-steunen uitrekenen: oplossing.

TAAIGACTOR: WERK.VOORBEELD:

0,93 spijker in muur slaan
0,92 hefboom naar beneden trekken

0,88 tekst op muur lezen
0,87 tekenen of schrijven op muur of tafel
0,8L schilderen van een wand
0,80 fijn schrijven op muur
0,80 schroefindraaien

EEN STA.STEUN VRAAGT EXTRA
RUIMTE

Bij het ontwerpen en inrichtenvan werkplekken moet
rekening worden gehouden met de extra ruimte die
een sta-steun waagt.

Benodigde ruintte rond werkplek bij gebruik sta-stewx

0,77 positioneren van kleine werkstukken Wie op een sta-stoun werkt, strekt zijn benen bijna,
0,74 werkzaamheden met loep maar niet geheel. Dus is ruimte nodig voor de benen,
0,74 werk met op tafel liggende armen deels önder het werkblad:42 cm. vanaf de voorrand
0,72 verticaal schroeven (klein) indraaien
0,70 werkzaamheden met pincet

0,69 schrijven op lessenaar (1Í helling)
0,68 fijne soldeerwerkzaamheden
0,67 zware schroeven in horizontale richting
0,66 schrijven op horizontale tafel
0,64 werken met spuitpistool
0,62 grove soldeerwerkzaamheden
0,60 positioneren van grote werkstukken

0,59 sorteren van kaarten
0,58 schaven
0,57 transporteren middelzware werkstukken
0,57 papier vouweu
0,55 spijker in horizontaal vlak slaan
0,55 grote schroeven in horizontaal vlak
0,54 draaiknop instellen
0,53 spuitpistool tegen wand richten
0,50 aanstrijken van liggende vlakken

Wanneer staan en sta-steun worden afgewisseld, kan
het gemiddelde genomen worden van de rwee opti
male werkhoogtes voor staan en sta-steun. Dan wordt
bij staan de rug belast omdat de werkhoogte iets te
laag is. Net zo worden dan bij sta-steun gebruik de
schouders belast.

Daarom blijft een instelbare werkhoogte weer zo
belangrijk. Overigens, ook bij het gebruik van alléén
de sta-steun verdient het aanbeveling de werkhoogte
af en toe te variëren.
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van het werkblad voor lange personen. Want wie als
gevolg van te \Àreinig beenruimte té ver van het werk
zit, moet te veel reikeu.

Omdat bij het gebruik van sta-steunen deze ruimte
onder het werkblad dus groter moet zijn dan bij
staand werk, moet de vloer onder het werkblad ver-
der rnij blijven. Dit kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld
aandrijving van machines naar achteren opschuift en

meer ru:mte achter het werkblad waagt.

Ook aan de vóórzijde van het werkblad waagt het
gebruik van een sta-steun meer ruimte. Ongeveer 50

cm extra ruimte is nodig om achter de persoon langs

te lopen of de sta-steun op te bergen.

OOK DE ORGANISATIE VAN HET
WERK SOMS AANPASSEN

Frequent opstaan van een sta-steun kost meer ener-
gie dan continu staan. Om frequent opstaan te ver-
mijden bij sta-steun gebruik moet daarom soms de

organis6li6 van het werk gewijzigd worden.
Bijvoorbeeld mogelijk maken dat niet ieder onder-
deel apart van een pallet moet worden gepakt, maar
vier onderdelen tegelijk.

Soms is het nodig dat een machine wordt aangepast,

en dan niet alleen wat betreft werkhoogte en been-
nimte, maar ook wat betreft de bediening. Veel ma-
chines wordeu nog met handels en pedalen bediend.
De richting en de grootte van de bewegingshoek
daarvan kunnen voor sta-steun gebruik ongunstig
zijn. En soms is voor de bediening van een pedaal het
hele lichaamsgewicht nodig. Maar bij gebruik van een

sta-steun is slechts een dèrde daarvan beschikbaar,
zodat de bediening dan aangepast moet worden.

Ook mobiliteit en reikwijdte nemen enigszins af bij
sta-steun gebruik. Daardoor kunnen schakelaars
onbereikbaar worden. Voor zulke hindernissen zijn
dan aanpassingen nodig.

STA.STEUNEN VRAGEN
AANDACHT BIJ INTRODUCTIE

Uit enquètes blijkt dat werknemers erg weining
weten over de risico's van staand werken. Over sta-

steunen is ook wsinig bekend, maar daar blijkt wel
grote belangslslling voor te zijn.

Waar dit hulpmiddel wordt geintroduceerd, wordt
van de betrokkenen verwacht dat Àj öt gaan ge-

bruiken terwijl zij vaak jarenlr"g staand hebben ge-

werkt. Zij moeten plotseling een nieuwe lichaams-
houding en de instelling van de sta-steun aanleren.

De introductie van dit hulpmiddel waagl. daarom de

nodige aandacht. Wordt die aandacht niét gegeven

dan zullen betrokkenen de sta-steun niet accepteren
en niet gebruiken. Een succesvolle introductie is te
verwachten wanneer de volgende stappen worden
doorlopen:

1 Inventarisatie:
Allereerst in overleg met bijvoorbeeld de be-
drijfsgezondheidsdienst aangeven welke functies of
werkplekken in aanmerking komen voor het gebruik
van sta-steunen.

2 Voorlichting:
Nadat onderkend is dat staand werken in een aantal
gevallen een probleem is en dat een sta-stEun daar-
voor een oplossing kan betekenen, is voorlichting
nodig over de redenen waaröm voor sta-steunen is

gekozen. Anders wordt dit nieuwe hulpmiddel niet
als verbetering geaccepteerd. Via het personeelsblad,

een bijeenkomst of een brochure kunt u de informa-
tie over de gezondheidsrisico's van staan en de voor-
delen van dit nieuwe hulpmiddel bekendmaken.

3 Proefopstelling:
Niet alleen een sta-steun, maar ook eventuele andere
oplossingen kunnen getoond worden in een proef-
opstelling. Een begeleidingsgroep kan de keuze voor
de oplossingen maken.
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4 Chef motiveren:
Met zo'n proefopstelling kunnen chefs gemotiveerd
worden voor de sta-steun. Daarbij is aandacht nodig
voor het nut van de sta-steun en het kunnen instru-
eren van de werking en opstelling daarvan op de
werkvloer.

5 Introductie op de werkplelc
Alle betrokkenen moeten leren hoe de sta-steun
moet worden ingesteld. Daarvoor zijn instructies
nodig. Bijvoorbeeld eerst bij de proefopstelling en
daarna op de werkplek.

6 Gewenning en begeleiding:
Een nieuw hulpmiddel waagt om een periode van
gewenning, waarin de prestatie lager kan liggen. Ook
kunnen lichamelijke klachten optreden, zoals spier-
pijn. Daarom is in het begin een motiverende begelei-
ding erg belangrijk.

7 Onderhoud:
Net als een produktiemiddel waagt ook een hulpmid-
del om onderhoud en bijtijdse vervanging. Over de
sta-steunen zijn daarover afspraken nodig met de

lschnische dienst of de inkoop-afdeling.

Wij hopen dat u met deze informatie kunt bepalen of
sta-steunen in uw bedrijf zinvol zijn. Besluit u inder-
daad sta-steunen te introduceren, dan heeft u
daarmee een praktisch hulpmiddel op de weg naar
betere arbeidsomstandigheden.
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DEEL ll: PRODUKTINFORMATIE

In dit deel van de brochure worden de sta-steunen die in Nederland te koop zijn
op een standaardwijzo gepressnteerd. De gegevens over de produkten zijn ver-
kregen via schriftelijke enquétering van de leveranciers. Indien men besluit tot
aanschaf van een sta-steun kunnen de gegevens van deze bladen met de be-
drijfseisen vergeleken worden.

Dat bij de aanschaf van een stasteun zorgvuldig te werk moet worden gegaan

mag uit deze koopwijzer blijken. Te vaak komt het voor dat gebruikers wei.ig
tevreden zijn over de aangesóafte produkten. Bij een enquëte onder gebruikers
gaf t'wee-derde aan niet teweden te zijn over de stasteun. Klachten zijn:
- onv ol doen dc hoogte -in s te lling
- onvoldoende stabiliteit
- afglijden van steunvlak

In deze enquëte werd geen onderscheid gemaakt tussen verschillende §pes. Dit
betekent dat de klachten niet persé gelden voor iedere stasteun.
Bovendien lijkt het erop dat een aantal van de nadelen verminderd kurnen
worden door aanpassing van de werkplek, ne pagina 6 vat dezp koopwijzer.

Wij spreken over de leverbare sta-steunen geen oordeel uit. Dat is in zo'n be-
perkt onderzoek niet mogelijk. r$/el is getracht voor alle modellen de gegevens
zo concreet en uniform mogelijk aan te bieden. Daarbij staat 'zit-diepte'voor de
afstand tussen voorste en achterste punt van de zitting, en 'steun-hoek'voor het
aantal graden dat de zttting kan afuijken van 'horizontaal' (=g*;. Een positief
aantal graden betekent dat de ztttiag 'naar achteren kan hellen', een negatief
getal staat voor'naar voren hellen'.Dezn steun-hoek kan al dan niet fxeerbaar
zijn. Een sta-steun die draaibaar is, kan draaien t.o.v. een fictieve vertikale as.

Dit overzicht is zo volledig mogelijk. 'Wanneer dat nodig en mogelijk is zal een
aanvulling plaatsvinden. Enige eerder genoemde eisen die aan een sta-steun zijn
te stellen, worden onderstaand nog eens herhaald.

ÏtsCIIMScHE EISET.I AAN EEN si'TASfEUN

-De hoogte van de zining moet instelbaar zijn van 65 - 89 cm.
-De hoek van het ziwlak moet liggen tussen de 15 en 30 graden.
-Een neiging van de hele steun naar voren en opzij vergroot de reikwijdte. Een
neiging naar opzij kan echter de stabiliteit bij krachtsuitoefening verminderen.
-De diepte van de zitting moet meer dan 15 cm zijn.
-De vorm van de zitting moet zodanig zijn dat enige steun achter het bekken
wordt gevonden.
-Een draaibare zitting kan het afstappen vereenvoudigen.

O NI,A
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W

hoogste stand:
Iaagste stand:
hooge-verstelling:
vering?

steunvorm:
zit-diepte:
zit-breedte:
zit-materiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draabaar?

80cm
28cm
elke 2,5 cm
nee

zadel of zinlak
28 cm
38cm
gepolsterd lanwtleer
of weefstof

+4*
nee
nee

opzij beweegbaar? nauweliil<s
vóorwaarts Sewegend? nauw elíi l<s

gewicht:

te verplaatserr"-
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebrui}<saanwijzing? it
instel-voorbeeld? nee

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

7ks

draagbeugel
40x43on
uiÍneembaar

327,-
2878,-
die weken
twaalf maanden
m at eiaal en v etzendkost en

LEVERANCIER:
A.R Ergotools bv.
Celsiusstraat 20
1704 RW Heerhugowaard
02207 - 19624, fax02207 - 13060

BIJZONDERTIEDp;1. Afgebeeld is model IDC 701 seie. Statíefstoel met U-onderstel ert
h and- inst elling p er 2, 5 cm. M et of zonder rugleun@. Anat omis clt
gevonnde zitting. Met verstelbare rugleuning model IDC 701L.
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BIMA-ASSIDO STATIULP

hoogste stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorm:
zit-diepte:
zit-breedte:
zit-materiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draafuaar?

opzij beweegbaar? nee
voorwaarts bew egend? n e e

gewicht:

te verplaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebruilsaanwijzing?
instel-voorbeeld?

83,5 cm
65 cm
raster-meclmníek
iz

kuipvormig
26cm
34 cnt
integraalschuim

min 10*-max20*
lz
nee

9kg

met handgreep
26 x 34 cnt
ja

(Duits)

370,-
op aanvrcnS
die weken
twee jaar bij
nonnaal gebruík

ryp

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

LEVERANCIER:
Velto bv.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude
071 - 412 511

BIJZ,ONDERHEDH\: Ov eral bruikb aar w aar norrnaal zitten moeilíjk is.
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BIMAPROFIT

hoogste stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorÍn:
zirdiepte:
zit-breedte:
zit-materiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draafuaar?

gewicht:

te verpiaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebruiksaanwijzing?
instel-voorbeeld?

85 cm
65 cm
SASVeer
ja (saÍW

constructíe)

zittíng
26cm
34cm
integraakchuim

min 10*-mm 20*
(
p

14 kg

met handgreep
26 x 34 cnt
nee

(Duils)

opzij beweegbaar? 22,5_* linl<s en rechts
vóorwaarts bewegend? jq 5*

irp

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

480,-
op aanvrarry
die weken
twee jaar bij
normaal gebruík

LEVERANCIER:
Velto bv.
Energíeweg 21
2382 NB Zoeterwoude
071 - 412 511

BIJZONDERHEDEN: Ov eral b ruikb aar w aar nonn aal zítt en mo eilii k is.
Buitenste maten: Bl x 42 x 37 on

o NIA L989
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gebruiksaanwijzing? nee,niet.nodig
Instel-voorbeeld? - niet nodig

FLIPSTTCI<

hoopte stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorm:
zit-diepte:
zit-breedte:
Àt-tnzteiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draafuaar?

gewicht:

te verplaatseu
maten steunvlak
opvouwbaar?

opzijbeweegbaar? natweliil<s
vöorwaarts Sewegend? / 0 *

70 cm

leverbaarin
diverse lengtes

laipvormigzadel
23 cm
20cm
hude htra*tof

445 gr

met handgreep
4x20x23cm
nee

57,50
517,50
direla
twaalf maotden

20*
nee
ia

prijs (excl BTW) :

prijs per L0:
Ievertijd:
garantre:

BUZONDERHEDEN;Lichtgewicht zit-wandektok De kantelbare zitting is eenvoudig te blokkeren.
Ingelilapt kan deze als wandektok dieneru Door laag gewicht makkelijk mee
te nemèn" bijvoorbeeld naar buiten- Standaard uitgevoerd in lengte 70 cm en
kleuren zwart-groerl Op aanvraag leverbaar met aangepaste lengte en in
andere kleurert Draagvermogen 160 kg. Aluminium steel met neopreen
oxislip-dop.
Tevens in opvouwbare uitvoeing lqerbaar: Flipstick fold-away,
inclusief nylon draagtas met die-delige opvouwbare steel.
Prijs (arcl BTW 69,50. Larcrbaar in n»aft, groen en rood.

LEVERANCIER:
I-anrat Impofi
Scholelcsterlaan 106
3645 KE Wnl<seen
02972 - 1154
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M&E

hoogste stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvofin:
zit-diepte:
zit-breedte:
zit-materiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draarbaar?

opzij beweegbaar? 11*
voorwaarts bewegend?11 x

gewicht:

te verplaatsen
maten steunvlak:
opvouwbaar?

nee
360*

68an
48cm
SASVeer
lichtverend

kuípvormig

41cm
koudschuímbekleed
met wol of leer

?

optillen
díarneter4l on

456,67
4150,-
maximaaldieweken
vijf jaarop frame

LEVERANCIER:
Stokke Balaru Ned.
G. de Bontstraat 34
5017GTTílburg
013 - 368 137, fax: 013 - 367 815

gebruiksaanwijzing? ja
instei-voorbeeld? ja

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

BIJZONDERFIEDEN:1n Nederland wordt Move standaard geleverd met antislip-ing.
Hogere uitvoeing (54 - 80 cm) ook leverbaar.
D e al erlij s t o p aanv raag b ij ímp o rt eur S t o kke.
O nder andere v erkij gb aar bij :
Eigentijds wonen
Beukenplein 23
1092BBAmsterdam
020 - 665 ó310
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PENDEI-Z,TT

hoogste stand: 85 cm
laapte stand: 60cm

, hoogte-verstelling: telescopisclt
' vering? i,

steunvorn: rond
zirdiepte: diameter25 cm
zit-breedte: -
àt-nateiaal: rubber geimpregn

cocosvezels onder
verwisselbare hoes

steun-hoek: flexibelfixeerbaar? nee
draafuaar? zittingniet apart

opzij beweegbaar? pendelbol beweegt
voorwaarts bewegend? in elke ichting

gewicht: 10,2 kg

te verplaatseu te verslepen
maten steunvlak: diameter25 cm
opvouwbaar? nee

gebruiksaanwijzing? nee
instel-voorbeeid? overbodig

LEVERANCTER:
prijs (excl BTW) : 140,- Safimex bv.
prijs per 10: 1400,- Postbus2TS
levertijd: invoonaad 33À1AcDordrecht
garantie: 078 - 182 333

BUZONDERFIEDEN: D e finna S afimex is fab rikant v an de p endelzit.
Deze pendelzit is ondemteer leverbaar door de finna OverÍoortt bv.:
Tolhuislaan 47 - 85
8734 GK Den Dolder
030 - 296 211, fax 030 - 781 594

De kleuren zijn rood en zwarL
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LEVERANCIER:

i prijs (exc!^BTW) : a/)r: Overtoom bv.
prijs per L0: 4750,- Tolhuislaan 47 - 85
levertijd: direkt 3734 GK Den Dolder
garantie: ? 030 - 296 211, fax 030 - 781 594

PROFISTOELru- 7

hoogste stand: 85 on
laagste stand: 65 cm
hoogte-versteiiing: gasveer
vering? it

steunvorm: stoelvormig
zit-diepte: 35 cm
zit-breedte: 35 cm
Àt-nateiaali polwrethawtschuim

steun-hoek: flexibele zitkolom
fixeerbaar? nee
draafuaar? 30*

opzij beweegbaar? 22,5* linl<s en rechts
voorwaarts bewegend? tot 50*

gewicht: 12 kg

te verplaatsen: met handgreep
maten steunvlak 35 x 35 cnt
opvouwbaar? nee

gebruiksaanwijzing? overbodig
instel-voorbeeld? ja

BIJZONDERHEDEN: De zítting is zwart.
D e kolont is v an aluminium.

@ NIA 1989
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SF.TT 4

hoogste stand: 7l cm
laagste stand: 65 cm
hoogte-versteiling: ?

vering? nee

steunvorm: zadel
zit-diepte: 33 cnt
zit-breedte: ?
zit-materiaal: leer

steun-hoek: Ílexibelefixeerbaar? pendelbol
draafuaar? nee

opzijbeweegbaar? flexibele
voorwaarts bewegend? p endelb ol

gewicht: ?

te verplaatseni it
maten steunvlak ?

opvouwbaar? nee

gebruiksaanwijzing? nee
instel-voorbeeld? overbodig

LEVERANCIER:
prijs (excl. BTW) : 526,- Hansje KalíÍ
prijs per 10: 5260,- Puttensqtraat I
levertijd: acht weken 1181 IE Amstelveen
garantie: tvvaalf ntaanden 020 - 454 555

BIJZONDERFIEDEN:
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SL4HT]LP

hoogste stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorm:
zit-diepte:
zit-breedte:
Àt-mateiad:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draafuaar?

gewicht:

te verplaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebruiksaanwijzing?
instel-voorbeeld?

8ócnt
65 cm
mechanisch
nee

kuipvomtig
26cm
40 cm
polypropyleen

18 kg

te verslepen
40 x 40cnt
nee

opzij beweegbaar? nee
voonraarts b ew egend? n e e

tot 13*

rp

ig @uits)p

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

§20-
4850,-
vier weken
víjf jaar, bijgebruik
acht uur per dag

LEVERANCIER:
Sedus Stoll bv.
Chr. Huygensstraat I
26ó5 I« Bleiswijk
01892 - 14343

BUZONDERTIEDH'I: Anatomisclt gevormde itschaal met anti-sliplaag.
Traploze neigingvan + 1* tot -13*. Om onverwachte en ongewilde
zitposities te voorkomen, is afgezien van voorwaaftse beweging
van de hele stasteun.
Naar keuze draaibaar of vast in te stellen
Wakke rondvoet vanverzínkt staal met PVC-stootprofiel.
Bestelcode P300-Y9.

@ NIA 1989



produlctblaà 10

STA-STEUN

hoogste stand: 87cm
laagste stand: 65 cm
hoogte-verstelling: via schroeflcnop
vering? il

steunvorm: breed zadel
zit-diepte:
zit-breedte: -

zit-rnateriaal: htnststof

steun-hoek: -
fixeerbaar? izdraaibaar? nee

opzij beweegbaar? nee
voorwaarts b ew egerrd? n e e

gewicht: ?

te verplaatseu
maten steunvlak
opvouwbaar? nee

. gebruiksaanwijzing? iz
instel-voorbeeld? lt

LEVERANCIER:
prijs (excl BTW) : ? Seffelaar en Looyen bv.
prijs per L0: ? Postbus3íT
levertijd: ? 7570 AZ Oldenzaal
garantie: ? 05410-13362

BUZONDERHEDEN:Deze sta-steun is nagenoeg geheelvan roestvast staal gemaakt
en daardoor speciaal geschikt voor gebruik in de levensniddelen-
inàtstie.
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STASTOEL 2OO1

hoogste stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorm:
zit-diepte:
zit-breedte:
Àt-mateiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draafuaar?

72 cnt
54cm
SASVeerp

ronde zitting

3) cmdtanneter
3cm polster bekleed
latnstleer of ibstof

alleen horizontaal
ahjdvast
360*

opzijbeweegbaar? nihil
vö orwaarts É ew e gend? nihil

gewicht:

te verplaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebruiksaanwijzing? ic
instel-voorbeeld? nee

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

13 kg

evt. met wieltjes
42,5 x 42,5 cm
nee

714,-
535t-
zes weken
twanlf maanden op
mateiaal en verendko sten

LEVERANCIER:
A.RErgotoolsbv.
Celsiusstrat 20
1704 RW Heerhugowaard
02207 - 19624, fax02207 - 13060

BUZONDERHEDEN: Rugleuning is verstelbaar. Steunvlak ook in 48 x 48 cm leverbaar.
Standaard op rubberpoten, zwenl*vieltjes naar keuze tegen meerprijs.
Ev ene e ns t egen meerpij s : Zít kus s en-v ergrendeling, h andrem,
voetingen en annleggers.
Leverbaar in cognac, blauw, bruín, groen of gijs; in kunstleer of ribstof.

Verwant model2AU-1 is hoger: 64 tot 82 cnt hoog.
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opzijbeweegbaar? nihil
vo orwaaft s b ew egend? níhil

gewicht:

te verplaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

STASTOEL2qll

hoogste stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorln:
zit-diepte:
zit-breedte:
Àt-rl:ate1raal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draaibaar?

78 cnt
60cm
SASVeerp

zadelvormigof rond
36cm
36cm
4cm polster, bekleed
metkunstleer of stof

+20* tot -30*
il
360*

14 kg

evt. met wieltjes
42,5 x 42,5 cm
nee

1066,-
7995,-
zes weken
twaalf maanden op
m at eiaal en v erzendko st en

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

LEVERANCIER:
A.R. Ergotools bv.
Cekiusstraat 20
1704 RW Heerlrugowaard
02207 - 19624, fax 02207 - 806A

BIJZONDERFIEDEN: Rugleuntng is verstelbaar in hoogte en in lrcek, voor- en achterwaafts.
Afhankelij k v an s p ecifieke w erkomst andigheden en b eh o elt e is dit
model invele vaiaties leverbaar.
Standaard op rubber poten, zwenlauieltjes naar keuze tegen meerprijs.
Handrem, voetingen en armleggers eveneens tegen meerprijs.
Leverbaar in blauw, bruin" groen, grijs en cognac; in kunstleer of ibstof.
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SIA- ZADEISTOEL IDC-q 21

hoogste stand:
laagste stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorm:
zit-diepte:
zit-breedte:
Àt-nr:r.;teriaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draaibaar?

105 cm
59 cm
trapsgewíjs p. 2,5 cm
nee

zadel met rugsteun
van 15 cm tot 35 cm
33 cm
4 cm polytex met
7,5 cm polyether

-25* tot +10*
i1
360*

gewicht:

te verplaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebruilsaanwijzing?
instei-voorbeeld?

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

10 kg

optioneel met wíelen
44x52cm
nee

467,-
4109,-
die weken
tvvaalf maanden

LEVERANCIER:
A.R Ergotools bv.
Celsitustraat 20
1704 RW Heerhugowaard
02207 - 19624, fax 02207 - 13060

p
?

o p mateiaal en v eruendko sten

BIJZONDERHEDEN: St andaard uitv oeing is met gladde p oten.
Wielen en draaggreep zíjn optioneel.
Eveneens leverbaar met verstelbare voeting en draaibegreruer.
De bekleding is van bruin kunstleer of weefstof.
De rugleuning is in hoogte en in hoekverstelbaar.
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STEHHILFE SLOO

hoogste stand: 88 cm
Iaagste stand: 68 cnt
hoogte-versteliing: ilvering? -?

steunvorm' zittingzit-diepte: Z -
zitöreedte: ?
àt-n:r.;teirae[ poly-urethaanschuim

steun-hoek: ?
fixeerbaar? 7
draabaar? 7

opzij beweegbaar? ?
voorwaarts bewegend? 7

gewicht: ?

te velplaatsen: 7
maten steunvlak ?
opvouwbaar? iz

gebruiksaanwijzing? ?
instel-voorbeeld? ?

prijs (excl. BTW) : 369,-
prijs per 10: ?levertijd: ?

LEVERANCIER:
Steifensand Holland
Beethovenlaan 34
4904 MH Oosterhout
01620 - 60375garante:

BIJZONDERFIEDEN:

@ NIA 1989



produlctblad 15

WERI§ITZWS 4OLOT

hoogste stand: 85,5 cm
laapte stand: 60 cnt
hoogte^-verstelling: gasveer
vering? p.

steunvormt lcuípvormig
zit-diepte: 3SZmzit-breedte: 35 cmàt-mateiaaJ: gepolsterd

integraalsclruim

steun-hoek: 0* tot 20*fixeerbaar? icdraaibaar? 360*

opzij beweegbaar? nee
voorwaarts bewegend? ns g

gewicht: 5 kg

te verplaatsen: twndvd
maten steunvlak 4j cmdiameter
opvouwbaar? nee

gebruiksaanwijzing? nee
instel-voorbeeld? nee

prijs (excl. BTW) i ?
prijs per 10: ?
levertijd: direktgarantie: die jaar voltedig

LEVERANCIER:
EBLO bv.
PostbusT3l
2920 CA l*impen a/d IIss el
01807 - 12866

BUZONDERFIEDEN:
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steunvofin:
zit-diepte:
zit-breedte:
àt-mateiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draarbaar?

WERKSTOEL rDC 600/8N

hoogste stand: 96cm
laagste stand: 50 cm
hoogte-verstelling: per 2,5 cntvering? nee

opzij beweegbaar? nihil
voorwaarts bew egend? nihil

gewicht:

te verplaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebruiLsaanwijzing?
instel-voorbeeld?

stoel (met rugsteun)
41cm
42cm
gepolsterd weefstof,
kunststof of hout

-6* tot +4*
jc
360*

t0 kg

evt. met wielen
44 x 52 cnt
nee

382,-
3360,-
dríe weken
nuaalf nruanden op
nt at e ia al en v erzendko st en

i1
7

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantle:

LEYERANCIER:
A.R. Ergotools bv.
Cekitustraat 20
1 704 RI4t H eerltugow aard
02207 - 19ó24, fax02207 - 130ó0

BIJZONDERHEDfr{: ft11gls1ntng is in hoogte en in lrcekverstelbaar.
Zitting en rug zijn leverbaar in gelakt ltout, kunstleer of weefstof.
Eveneens leverb aar met zadelzitting.
Andere ac ce s s oires : draaiv ergrendeling, draagb eugel en
kwartcirkel-voeting in hoogte en diepte instelbaar.
S t andaard uitgev o erd o p gladde p ot en ;
wielen en draaggreep zijn mogelijk
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WilÀtrA-STEUN

hoogste stand:
laapte stand:
hoogte-verstelling:
vering?

steunvorm:
zit-diepte:
zit-breedte:
zit-materiaal:

steun-hoek:
fixeerbaar?
draarbaar?

89cm
65 cm
yiasclroefknop
p

zadel

n
nee

opzij beweegbaar? nee
vo orwaarts b ew egend? n s s

gewicht:

te verplaatsen:
maten steunvlak:
opvouwbaar?

gebruiksaanwijzing?
instel-voorbeeid?

7ks

viahandgreep
?

il

prijs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garantie:

rp

?
?
?
7

LEVERANCIER:
Wnk en Zn- bv.
Postbus2S
2160 AA Lisse
02522 - 66400

BIJZONDERFIEDEN:
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KANGAROO TAIL

hoopte stand: 94 cm
laasste stand: 73,5 cm
hoöge-verstelling: mechan per 3,5 cm
veriíg? geveerde zitting

steunvOrm: rok-zadel
zitdiepte: 14cm
zit-breedtel 22cm
Àt-lnrrteljaaT: poly-urahaaruchuim

steun-hoek: 0 tot 15*
fixeerbaar? ja
draaibaar? ja, scharnier in

stewdop

opzij beweegbaar? ia,-beweegt iy elke
vöorwaarts Eewegend? flcbting met het

lichaammee

gewicht: 2,4 kg

te verplaatsen: met handgreeP
materi steunvlak 14 x 22 cm
opvouwbaar? nee

gebruiksaanwijzing?
instel-voorbeeld?

t.a
la

pnjs (excl. BTW) :

prijs per 10:
levertijd:
garanue:

BIJZONDERHEDENiDe Kangaroo-tail wordt met verstelbare, nylon banden omgegord, zodat
effnee gelopen kan worden. De rugsteun is in hoogte verstelbaar en
scharniert met de rug mee. De rubber antïslip dop heeft een
kogekchamier zodat schuin staan met behoud van steun mogelijk k.
Eenlus bovenann dient als handgreep en ophanghulp.

Leveingvia regionale dealers, adressen op aanvraag.

5M,-
op caïNrrury
invoorraad
twaalf mnotden

LEVERANCIER:
Health Care Nederland bv.
Groenekanseweg 10
3737AG Groenekan
03461 - 3434, fax 03461 - 1874
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SETON

hoogste stand: 95 cm
laagste stand: 52 cm
hoogte-verstelling: zelfblokkerend
vering? iz

steunvorru zadel
zit-diepte: 18cm
zit-breedte: 26cm
zit-materiaal: polypropyleen

steun-hoek: -
fixeerbaar? iadraaibaar? nee

opzij beweegbaar? nee
voorwaarts bewegend? eni gsz in s

gewicht: 6 kS

te verplaatsen: met handgreep
maten seunvlak
opvouwbaar? nee

gebruiksaanwijzing? neë
irstel-voorbeeld? nee

prijs (excl. BTW) : 495,-
prijs per 10: op Mnwaag
levertijd: uit voonaad
garantie: zes mautdm

LEVERANCIER:- n*AríÀàtciappij Ceelen bv.
JwnesWattstraa 78
l09TDMAmsterdam
020 - 945 035, fax 020 - 920 321

BUZONDERTIEDEN: De S et on k standaard uit gev o erd met een v c$t e voet.
Standaard kleur is zwart met verchroomde voet.
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