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Uitleg functies en opties.

Zithoogteverstelling
Met behulp van een knop kan men de zithoogte van de stoel individueel 
instellen op lichaamsgrootte en de hoogte van de werkplek. 
De zithoogte van de stoel is goed als zowel de boven- en onderarmen 
en de boven- en onderbenen een hoek van 90 graden vormen t.o.v. 
elkaar, terwijl de voeten plat op de grond staan. 
Wanneer het werkblad te hoog is en niet in hoogte instelbaar, maak dan 
gebruik van een voetensteun.

Hoogteverstelling van de rugleuning
Door de rugleuning in hoogte te verstellen kunt u de juiste positie 
van de lendensteun instellen. Het juiste ondersteuningspunt is 
ongeveer ter hoogte van de riem.

Lendensteun
Een lendensteun ondersteunt de lendenwervels en zorgt voor personen
van verschillende lengtes voor een optimale aanpassing aan het 
ruggedeelte van de stoel. 
De lendensteun voorkomt een “ronde rug”,  die veel klachten zoals 
rugpijn, nekpijn en vermoeidheid tot gevolg heeft.

Zitdiepteverstelling
Zitdiepteinstelling betekent dat het zitvlak naar voor en achter 
geschoven kan worden. Men wil de bovenbenen zoveel mogelijk 
ondersteunen omdat de zitdruk dan lager is. Zorg ervoor dat er tussen 
de rand van de stoel en de knieholte nog een vuist past. 
Zo wordt een onaangename druk van de bloedvaten of zenuwen vermeden. 
Langdurige druk kan tintelingen of slapende benen veroorzaken.
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Permanentcontact rugleuning
Bij permanentcontact stoelen is de zitting vast en beweegt alleen de 
rugleuning van de stoel. 
De rugleuning kan in elke gewenste positie vast gezet worden.

Permanentcontact rugleuning met zitneigverstelling
Hierbij beweegt de rugleuning en zit er ook een zitneigverstelling 
op de stoel.
Met de zitneigverstelling kan de neiging van het zitvlak tot 
maximaal -4˚ worden ingesteld.

Synchroontechniek
De synchroontechniek combineert een achterwaartse beweging van de 
rugleuning met de daarop afgestemde, maar kleinere neiging van de 
zitting. Zoals de naam zegt, bewegen ze synchroon met elkaar in een 
verhouding van 2:1. Daarom wordt bij een wisselende houding het 
gehele lichaam ondersteund.


