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Medical

Verbeter uw zit én ontlast uw rug

Back Quality Ergonomics:
Werkstoelen met een preventief karakter

Alle (werk)stoelen van BQE zijn zodanig ontwikkeld dat eenvoudig een betere zithouding tijdens de
werkzaamheden aangenomen kan worden. Hierdoor hebben alle stoelen een duidelijk preventief en

curatief karakter. Wetenschappelijke achtergronden, studies en praktijkervaring vormen de basis van de

ComfortMove
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ontwikkeling en productie.

De ComfortMove™ is een zeer comfortabele stoel

Bekleding

die zodanig ontworpen is, dat de rugsteun en

De bekleding is van goed reinigbaar en duurzaam kunstleder en is

zitting meebewegen met de gebruiker. Optimale
ondersteuning maakt actief en passief zitten zeer
stabiel en zal minder inspanning vergen.

(naadloos) lever in vele kleuren
Verstelmogelijkheden
• Zithoogte 44 - 91 cm (afhankelijk van gekozen gasveerlengte)
• Zitdiepte 35 - 50 cm
• Diepte rugsteun (druk van de steun in uw rug)

Zitting

• Hoogte rugsteun

De speciale bevestiging van de zitting zorgt ervoor dat de zitting
meebeweegt met de gebruiker en tevens zijn stabiliteit waarborgt.

Accessoires

De 5 cm dikke bekleding biedt naast comfort een goede spreiding

Armsteun(en), voetring of voetbediening.

van de druk op billen en bovenbenen. In combinatie met de ronde
vorm aan de voorzijde van de zitting zal hierdoor afknelling van de

Toepassing

benen voorkomen worden.

De ComfortMove™ is geschikt voor diverse beroepsgroepen zoals
(tand)artsen en -assistentes, laboratoriummedewerkers, therapeu-

Rugsteun

ten, schoonheidsspecialistes, nagelstylistes, etc. Zij zijn inmiddels

De rugsteun volgt de beweging van de gebruiker en biedt naast een

enthousiaste gebruikers. De ComfortMove™ is door zijn zeer een-

optimale ondersteuning in de lage rug ook steun aan de bovenrug.

voudige bediening en instelbare zitdiepte zeer geschikt voor meer-

De vorm is zodanig gekozen dat er voldoende bewegingsvrijheid

dere gebruikers op één werkplek ongeacht lengte en gewicht.

mogelijk blijft. Bij het leunen tegen de rugsteun kantelt de zitting
automatisch iets achterover waardoor de rug beter ondersteund

N Voor videoinstructie zie: www.BQErgonomics.com

wordt.
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