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Tabouretten

301.1 301.2 301.3 301.4 301.7

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

300.1 300.2 300.3 300.4 300.7

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

305.1 305.2 305.3 305.4 305.7

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdopen
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- Verstelbare zithoek 
- Armleggers 2D
- Voetenring R1
- Hydraulische voetpomp

Hoxa
De Hoxa tabouretten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de zorg.
Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding dat bloed- en urinebestendig 
is. Daardoor is de tabouret bij uitstek geschikt voor gebruik in een omgeving waar hygiëne van 
groot belang is. De Hoxa heeft een comfortabele zitting met 6 cm dik schuim. 

Standaard
- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding



Tabouretten

311.1 311.2 311.3 311.4 311.7

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

310.1 310.2 310.3 310.4 310.7

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

315.1 315.2 315.3 315.4 315.7

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Standaard
- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- Verstelbare zithoek 
- Armleggers 2D
- Voetenring R1
- Hydraulische voetpomp

Uniek aan de Hoxa Ergo is de ergonomische zitvorm. 
Deze is volgens de laatste ergonomische inzichten     
ontworpen en biedt een optimaal zitcomfort. Hierdoor 
u gedurende lange tijd uw werkzaamheden uitvoeren  
zonder extra vermoeidheidsklachten.

Standaard zijn de tabouretten voorzien van Stamskin  
bekleding. De  Hoxa Ergo met voetbediende hoogte-
verstelling is vooral een uitkomst als u uw handen vrij 
wilt houden om steriele redenen.

Hoxa Ergo



Tabouretten

321.1 321.2 321.3 321.4 321.7

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

320.1 320.2 320.3 320.4 320.7

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

325.1 325.2 325.3 325.4 325.7

Zithoogte 46-61 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Standaard
- Vaste zithoek
- Verstelbare rughoek en rughoogte
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- Verstelbare zithoek 
- Armleggers 2D
- Voetenring R1
- Hydraulische voetpomp

De Hoxa Curve tabouret kenmerkt zich door de uitspa-
ringen in de zitting voor de bovenbenen. Door deze uit-
sparingen ontstaat er minder druk bij langdurig zitten.  
Dit komt de bloedsomloop ten goede en verminderd 
vermoeidheidsklachten.

Voor extra comfort kan de Hoxa Curve uitgerust worden 
met een lage rug of een gebogen lendesteun. Standaard 
zijn de tabouretten voorzien van Stamskin bekleding.

Hoxa Curve



De Hoxa PU tabouretten zijn stan-
daard voorzien van de nieuwste 
generatie polyurethaan (pur) zittin-
gen. De zachtere pur zit bijzonder 
aangenaam en laat zich makkelijk 
reinigen. Daardoor is de Hoxa PU 
bij uitstek geschikt voor gebruik in 
ruimtes waarbij hygiëne van groot 
belang is. Standaard zijn de tabou-
retten voorzien van  een gasveer- 
hoogteverstelling, een aluminium 
kruispoot en grote wielen met een 
zacht loopvlak.

Voor extra comfort en hygiëne kan 
de tabouret uitgerust worden met 
een voetbediende gasveer of een 
hydraulische voetpomp.

Zithoogte 67-92 cm
Werkhoogte 90-110 cm

100.4

Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm

100.7

100.1

Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm

100.2

Zithoogte 58-83 cm
Werkhoogte 80-100 cm

100.3

Zithoogte 43-58 cm
Werkhoogte 70-80 cm

100.9

Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Tabouretten

Standaard
- Aluminium onderstel
- Vaste zithoek
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- ESD wielen
- Voetenring R1

696.1 696.2

680.1 680.2 680.3

Zithoogte 56-81 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 49-67 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Hoxa PU & Divers

680.4 670

Zithoogte 26/30/34/
38/42/45/50/60 cm

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

695.1 670 PU

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 26/30/34/
38/42/45/50/60 cm



223.1 223.2

222.1 222.2 222.3

223.3

Werkstoelen

223.4

222.4 223.4 + R3

223.4 + R3

De Evora werkstoelen zijn univer-
seel inzetbaar. Ze zijn leverbaar 
in diverse hoogtes en kunnen 
worden voorzien van verstelbare 
armleggers, schuifzitting, verstel-
bare voetenring en een opblaas-
bare lumbaalsteun. De Evora 223 
is standaard voorzien van een ho-
gere rug.
De stoel kan bekleed worden met 
stof, kunstleer of Stamskin.

Stamskin is waterafstotend en een-
voudig in onderhoud. Bovendien 
is het bloed– en urinebestendig 
en voldoet het aan strenge brand-
veiligheidsnormen. Hieroor is de 
stoel geschikt voor ruimtes waar 
een optimale hygiëne in acht ge-
nomen moet worden.

Standaard
- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Schuifzitting 
- Armleggers  2D
- Voetenring R1
- Opklapbare voetenplank R3
- Stof Urban / Kunstleer zwart

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Evora



222.1 clr 222.2 clr222.3 esd 222.3 clr

Werkstoelen

222.4 clr222.4 esd

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Evora esd & cleanroom

Door kleine elektrische schokken kan schade ontstaan 
aan elektronische apparatuur. Om dit te voorkomen 
wordt de Evora ESD stoel voorzien van geleidende com-
ponenten en stoffering zodat continu elektrostatische 
ontlading plaats kan vinden. Hierdoor blijven de ‘schok-
jes’ achterwege en blijft de kwaliteit van uw werkzaam-
heden gewaarborgd. De Evora ESD stoelen zijn verkrijg-
baar in antistatisch kunstleer of antistatische stof.
De Evora Cleanroom stoelen zijn alleen verkrijgbaar in 
antistatisch kunstleer en bovendien is de zitting voorzien 
van een Hepa filter. Dit filter zorgt ervoor dat er geen 
stofdeeltjes in de ruimte kunnen belanden.

Standaard
- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- ESD wielen, antistatisch
- Antistatische bekleding

Opties
- ESD vloerdoppen, antistatisch
- Wielen belast geremd,
  antistatisch 
- Opblaasbare lumbaalsteun 
- Schuifzitting 
- Hoge rug 
- Armleggers 2D
- Voetenring R1
- Opklapbare voetenplank R3

HEPA filter

222.1 esd 222.2 esd

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 44-59 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Cleanroomstoelen 
alleen verkrijgbaar in 
antistatisch kunstleer 

(kleur zwart)

ESD-stoelen verkrijg-
baar in antistatisch 

kunstleer of stof
(kleur zwart)



123.1a 123.2a

123.1 123.2 123.3

123.3a

Werkstoelen

123.4a

123.4 123.4 + R3

123.4a + R3

De Laboris werkstoel is bij uitstek geschikt voor het veel-
eisende werk in laboratoria. De ergonomisch vormgege-
ven zitting zit als geen ander en de verstelbare rug biedt 
optimale ondersteuning. De zitting en rug zijn gemaakt 
van hoogwaardig polyurethaan wat zich makkelijk laat 
reinigen. Bovendien is het bestand tegen diverse chemi-
sche stoffen.

Voor extra comfort kunnen de stoelen worden voorzien 
van armleggers of een schuifzitting. 

Standaard
- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen
- Schuifzitting 
- Armleggers 2D
- Voetenring R1
- Voetenplank R3 (opklapbaar)

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 47-65 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 54-79 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 47-65 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 54-79 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Laboris



Werkstoelen

930.1 930.2 930.3 930.4

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm

900.1

Zithoogte 51-69 cm
Werkhoogte 70-90 cm

900.2

Zithoogte 58-83 cm
Werkhoogte 80-100 cm

900.3

Zithoogte 43-58 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 58-83 cm
Werkhoogte 90-110 cm

900.4 921.1 921.2 921.3 921.4 921.4 + R3

Zithoogte 41-56 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 47-65 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 54-79 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 65-90 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Standaard
- Vaste zithoek
- In hoogte verstelbare rug
- Kunststof onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties
- Verstelbare zithoek
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Armleggers 2D 

De Actavis line, budgetvriendelijke 
werkstoelen zonder in te leveren op 
de kwaliteit en duurzaamheid.

Actavis



331.1 331.2340.4 331.3

Zadelkrukken

331.4340.7340.2 340.3340.1 331.7

Standaard
- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- Vaste zithoek
- Flex-mechaniek
- Duotone (2 kleuren Stamskin) 
- Armleggers 2D
- Handgreep
- Voetenring R1
- Stof Urban / Kunstleer zwart

Zithoogte 48-63 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 63-88 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 73-98 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 48-63 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 63-88 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 73-98 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Flex-mechaniek

De Twizzy zadelkruk blijkt steeds vaker een adequate oplossing te zijn voor mensen met rugpro-
blemen, vermoeide benen en/of voeten en reumatische klachten. Dit komt doordat op een za-
delkruk het bekken naar voren wordt gekanteld. Hierdoor komt de wervelkolom in een natuurlijke 
houding te staan en ontstaat er minder spanning in de rugspieren. De gebruiker raakt minder snel 
vermoeid kan langer ontspannen zijn werk uitvoeren.
De zadelzitting is in twee uitvoeringen te krijgen: De Twizzy 330 is het  standaard uniseks model 
en deTwizzy small 340 heeft een zitvorm die meer geschikt is voor vrouwen.

De Twizzy zadelkrukken kunnen worden voorzien van een Flex-mechaniek waardoor een actieve 
zitvorm ontstaat. Het zadel beweegt licht mee waardoor de rugspieren extra getraind worden. 

330.4 330.7330.2 330.3330.1

Zithoogte 48-63 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 63-88 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 73-98 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 56-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Twizzy



Zadelkrukken

131.1 131.2 131.3 131.4 131.7

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

130.1 130.2 130.3 130.4 130.7

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 68-93 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 52-70 cm
Werkhoogte 70-90 cm

De zadelzitting van de Twizzy PU 
voorkomt vermoeidheid doordat 
de wervelkolom in een correcte 
ergonomische houding gezet kan 
worden. De kleine aluminium kruis-
poot en de grotere wielen zorgen 
ervoor dat u zich bijzonder soepel 
kunt verplaatsen terwijl u zit.

De Twizzy PU kan ook worden 
voorzien van een verstelbare rug 
en verstelbare armleggers.
De zitting en rug zijn gemaakt van 
hoogwaardig polyurethaan. Dat 
laat zich makkelijk reinigen en is 
bovendien bestand tegen diverse 
chemische stoffen.

Standaard
- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd
- ESD wielen
- Armleggers 2D
- Handgreep
- Voetenring R1 
- Vaste zithoek 
- Flex mechaniek 

Twizzy PU



469.1 469.2368.3 469.3368.7

Zithoogte 66-90 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Standaard
- Verstelbare zithoek en lumbaalsteun

Opties
- Armleggers 2D
- Brede zitting (type 358) of smalle zitting (type 368)

368.1 368.2

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 52-67 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zit-stahulpen Callista & Lean Chair
De Callista biedt een revolutionaire zitbeleving: het Freefloat mechaniek met onafhankelijke rug- 
en zithoek maakt het wisselen van een passieve zithouding naar een actieve zithouding kinderlijk 
eenvoudig. De kleine lumbaalsteun zorgt daarbij voor een optimale bewegingsvrijheid en onder-
steunt precies de holte in de rug waardoor de natuurlijke S-vorm gestimuleerd wordt. De druk van 
de lumbaalsteun is in te stellen waardoor deze comfortabel mee kan bewegen.

Standaard
- Verstelbare zithoek en torsosteun
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- Armsteunen
- Voetbediende gasveer

Zithoogte 66-90 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 52-67 cm
Werkhoogte 70-80 cm

De Lean Chair is een unieke stoel die steun geeft bij werkzaamheden waarbij men voorover moet 
leunen. Dankzij de borststeun worden de rugspieren ontlast en voorkomt men schouderklachten. 
De stoel kan naar ieders wens ingesteld worden, zo kan de zithoek in elke positie vastgezet      
worden en is de tegendruk van de borststeun instelbaar. De Lean Chair is in nauwe samenwerking 
met het Amphia Ziekenhuis (Breda) ontwikkeld.

358.3 358.7

Zithoogte 66-90 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm

358.1 358.2

Zithoogte 60-78 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 52-67 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Callista Small



890.3 891.3

880.3 881.3

Zithoogte 71-96 cm
Werkhoogte 90-110 cm

881.4

891.4

Zit-stahulpen

160.4 160.4 + R1

150.3 150.4 150.4 + R1

160.4 + R2

Standaard
- Verstelbare zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd 
- Schotel onderstel ø 45 cm
- Voetenring R1
- Voetenstang R2 (opklapbaar)

De Altera stahulp biedt een per-
fecte ondersteuning voor mensen 
die staand-zittend hun werkzaam-
heden uitvoeren. Bij het werken 
met een stasteun wordt tot 60% 
van het lichaamsgewicht onder-
steund en is opstaan relatief een-
voudig. 

De Altera van Medisit voldoet aan 
de richtlijnen uit het Arbo-Informa-
tieblad van het ministerie van SZW.
De zitting is gemaakt van poly- 
urethaan en is eenvoudig schoon 
te maken. 

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 59-84 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 70-95 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Altera & Toppar
De Toppar is een stahulp met een 
hoge mate van comfort door de 
gestoffeerde zitting en rugleuning. 
De aflopende vorm van de zitting 
voorkomt drukpunten bij de bo-
venbenen en de zithoek is traploos 
verstelbaar. De bijpassende rugleu-
ning kan in iedere gewenste positie 
gezet worden voor dat extra steun-
tje in de rug.

De compacte vormgeving maakt 
de Toppar bij uitstek geschikt voor 
gebruik in kleine ruimtes zoals      
bijvoorbeeld check-outs.

Standaard
- Verstelbare zithoek en rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd
- Stamskin bekleding

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen
- Zachte wielen belast geremd 
- Schotel onderstel ø 45 cm
- Voetenring R1
- Voetenstang R2 (opklapbaar)
- Stof UrbanZithoogte 60-85 cm

Werkhoogte 80-100 cm
Zithoogte 60-85 cm

Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 71-96 cm
Werkhoogte 90-110 cm



640.1 640.9620.1 650.1 650.9620.9

Zithoogte 44-59 cm Zithoogte 50-68 cm Zithoogte 44-59 cm Zithoogte 50-68 cmZithoogte 44-59 cm Zithoogte 50-68 cm

610.1 610.9

Zithoogte 50-68 cmZithoogte 44-59 cm

Standaard
- Middelhoge rug
- Eén in hoogte verstelbare prikarm-
  legger vaste hoek
- Aluminium onderstel
- Vloerdoppen
- Stamskin bekleding

Opties
- Hoge rug 
- Niet draaibare gasveer 
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- Extra prikarmlegger vaste hoek
- 3D verstelbare prikarmleggers
- Hydraulische voetpomp
- Centrale rem

Patiëntenstoelen Veria & Curie

660.9

Zithoogte 50-70 cm

De Curie biedt patiënten optimaal comfort tijdens       
onderzoek, een bloedafname of een kleine medische in-
greep. Tegelijkertijd is door een compacte vormgeving 
de zorgprofessional in staat zich dicht bij de patiënt te 
begeven en past de stoel in vrijwel elke ruimte.

De Curie kan van verschillende accessoires worden 
voorzien zoals bloedprikarmleggers, een centrale rem 
en een hoofdsteun. Ook is er een podologie-uitvoering 
met verstelbare beensteunen. 

De Veria bloedprikstoel is zeer com-
pact vormgegeven waardoor hij in 
iedere ruimte in te passen is.
Standaard zijn deze prikstoelen 
voorzien van Stamskin bekleding en 
een in hoogte verstelbare prikarm-
legger.

Optioneel is een hydraulische voet-
pomp, daarnaast kan men d.m.v. 
een centrale voetrem de stoel een-
voudig en veilig op de rem zetten.

Standaard
- Vaste armleggers
- Aluminium onderstel

Opties
- Niet draaibare gasveer 
- Verstelbare hoofdsteun
- Prikarmleggers vaste hoek
- 3D verstelbare prikarmleggers

Podologie-stoel



634 635631 633

Zithoogte 49-69 cm
(voetpomp)

Zithoogte 49-69 cm
(voetpomp)

Zithoogte 47 cm
(vaste hoogte)

Zithoogte 47-67 cm
(electrisch verstelbaar)

630

Zithoogte 47-64 cm
(voetpomp)

Standaard
- Trendelenburg-positie (behalve
   de Arteria 630)
- Verrijdbaar onderstel
- Twee in hoogte verstelbare
   prikarmleggers vaste hoek
- Zwenkwielen ø75 mm met rem

Opties
- Centraal geremde voorwielen 
- Hoofdkussen 
- Infuuspaal 
- 3D verstelbare prikarmleggers
- Sta-op-steunen
- Papierrolhouder
- Armleggers 2D

De Arteria bloedafnamestoelen zijn ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, terwijl ze toch 
maximaal comfort aan de patiënt bieden en gemak voor de zorgprofessional. Stamskin bekle-
ding  is standaard. De verrijdbare Arteria’s zijn voorzien van grote wielen, waarbij de voorwielen 
uitgerust zijn met een rem. Optioneel kan er een centrale rem worden geplaatst voor nog meer 
gemak. Andere opties zijn een hoofdsteun, infuuspaal, 3D prikarmleggers en een papierrolhou-
der. De Arteria’s met een beensteun kunnen in een handomdraai in de ‘Trendelenburg’ positie 
worden gebracht.

ArteriaPatiëntenstoelen



Standaard
- Stamskin bekleding
- Vlakke lig-positie
- Verstelbare beensteunen
- Verstelbare armleggers
- Centraal geremde voorwielen

Opties
- Hoofdkussen 
- Sta-op-steunen
- Papierrolhouder
- Uitschuifbare enkelsteunen

Een goede Mammografiestoel dient stabiel, ruim, gemakkelijk verrijdbaar, toegankelijk, eenvou-
dig rembaar en op alle momenten in hoogte verstelbaar te zijn. Daarnaast is een goede stabiele 
voetensteun van belang. De Mammo 665 voldoet aan alle punten, is dankzij het H-frame enorm 
stabiel en is centraal te blokkeren op alle wielen. De zithouding is actief en de lage rugleuning 
biedt een goede ondersteuning met voldoende bewegingsvrijheid. Optioneel zijn armleuningen 
die in hoogte en diepte instelbaar zijn en eenvoudig te verwijderen voor een zijwaartse instap.

Mammografiestoel

665

Zithoogte 60-80 cm
(voetpomp)

Mammografiestoel

Patiëntenstoelen

638

Zithoogte 49-69 cm
(voetpomp)

639

Zithoogte 54-94 cm
(electrisch verstelbaar)

Een nieuw lid van de Arteria fami-
lie is de Arteria podologiestoel, 
ontworpen voor gebruik in kleine 
ruimtes. Uniek aan de electrisch 
verstelbare uitvoering (type 639) 
is het enorme verstelbereik van 
400 mm waardoor de zorgverlener 
staand kan werken. De twee been-
steunen zijn onafhankelijk van el-
kaar instelbaar.

Standaard
- Stamskin bekleding
- Vaste armleggers
- Centraal geremde wielen

Opties
- Verstelbare armleggers
- Verstelbare armleggers die
  eenvoudig afneembaar zijn



Operatiestoelen
De SurgiMove is specifiek ontwik-
keld voor gebruik in operatieka-
mers. Uit het oogpunt van sterili-
teit kan de stoel zoveel mogelijk 
met de voet bediend worden. 
Zo is de zithoogte met de voet 
te   bedienen en kan de stoel met  
een voetpedaal op de rem wor-
den gezet.

Het T-vormig onderstel biedt op-
timale bewegingsruimte voor de 
voeten. Dankzij de grote gelager-
de zwenkwielen is de stoel zeer 
eenvoudig verrijdbaar.

De SurgiMove kan naar wens uit-
gerust worden met draaibare arm-
leggers of 3D fixeerbare armleg-
gers. Verschillende zitvormen en 
rugvormen zijn mogelijk.

Standaard
- Vaste zithoek, verstelbare rughoek
- In hoogte verstelbare rug
- Voetbediende hoogteverstelling
- Centraal remsysteem
- Stamskin bekleding

Opties
- Armleggers 2D
- Draaibare armleggers
- 3D fixeerbare armleggers

558.7

531.7

525.7

515.7

Zithoogte 56-74 cm

Zithoogte 56-74 cm

Zithoogte 58-76 cm

Zithoogte 62-80 cm

Draaibare 
armlegger

3D fixeerbare 
armlegger

Armlegger 2D

SurgiMove®



Operatiestoelen

404.2 404.7

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

400.2 400.7 400.9

406.2 406.7

Zithoogte 60-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Standaard
- Vaste zithoek
- Aluminium onderstel
- ESD wielen, antistatisch
- Airox zitting 10 cm dik
- Stamskin bekleding

Opties
- Zachte wielen, onbelast geremd
- Harde wielen onbelast geremd
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen ESD, belast geremd 
- Verstelbare voetenring R1 
- Voetbediening 
- Voetpomp

360 ° draaibare rugsteun 
die tevens als armsteun 
gebruikt kan worden

Airox zitting voor maximaal comfort

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 55-74 cm
Werkhoogte 70-90 cm

404.9

Airox
Chirurgen en operatie-assistenten zullen deze tabouret waarderen om het extreem goede zit-
comfort: De Airox is voorzien van een 10 cm dikke zitting die opgebouwd is uit verschillende 
schuimsoorten en daardoor uitermate geschikt voor langdurig gebruik. 



110.4 110.7

110.1 110.2 110.3

110.9

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Operatiestoelen

Standaard
- Aluminium onderstel
- Vaste zithoek
- Zachte wielen onbelast geremd

Opties
- Harde wielen onbelast geremd
- Vloerdoppen
- Blokkeerbare wielen 
- Zachte wielen belast geremd 
- ESD wielen 
- Armleggers 2D
- Draaibare armleggers
- Voetenring R1

115.4 115.7

115.1 115.2 115.3

115.9

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

De Labtec tabouretten onder-
scheiden zich door het hoge com-
fortgehalte. De zitting en de rug 
zijn gemaakt van het innovatieve 
‘Soft Touch’ polyurethaan dat een 
hoog zitcomfort combineert met 
duurzaamheid en eenvoudige rei-
niging. Standaard zijn de tabou-
retten voorzien van een gasveer 
hoogteverstelling, een aluminium 
kruispoot en grote wielen met een 
zacht loopvlak.

Voor extra comfort en hygiëne kan 
de tabouret uitgerust worden met 
een voetbediende gasveer of een 
hydraulische voetpomp.

De Labtec 115 beschikt over een 
lendensteun die tevens als arm-
legger gebruikt kan worden. Opti-
oneel zijn hoogteverstelbare arm-
leggers en draaibare armleggers.

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 45-60 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Zithoogte 60-85 cm
Werkhoogte 80-100 cm

Zithoogte 69-94 cm
Werkhoogte 90-110 cm

Zithoogte 53-71 cm
Werkhoogte 70-90 cm

Draaibare 
armlegger

Armlegger 2D

Labtec



Standaard
- Verstelbare zithoek
- Stalen onderstel
- Zwenkwielen waarvan de achterste
  twee blokkeerbaar
- Draaigeblokkeerde gaslift
- Urban stoffering

Opties
- Schuifzitting 
- Armleggers 2D
- Opblaasbare lumbaalsteun
- Stamskin bekleding

722.1 723.1

Zithoogte 44-59 cmZithoogte 44-59 cm

Solus
De Solus trippelstoel is ontwikkeld 
voor mensen die niet lang kunnen 
staan, of die moeite hebben met 
overeind komen en gaan zitten.
De Solus is geschikt als zorghulp-
middel voor personen met atrose. 
Ook wanneer u gewoonweg moei-
te met lopen heeft, is deze trippel-
stoel de ideale oplossing om toch 
mobiel te blijven.
De Solus heeft een stabiel X-vormig 
onderstel. Door deze vorm heeft u 
volop ruimte om een efficiënte trip-
pelbeweging te maken die weinig 
kracht kost. Met een hendel kan de 
stoel op de rem worden gezet voor 
het veilig gaan zitten en staan.

R1

690.0 690.1 691.0 691.1

Enkele beensteun
Hoogte 40-55 cm

Dubbele beensteun
Hoogte 30-37 cm

692

Volgkruk
Zithoogte 44-59 cm

Dubbele beensteun
Hoogte 40-55 cm

Enkele beensteun
Hoogte 30-37 cm

Spock4 Spock5

Zithoogte 45-58 cm
Werkhoogte 70-80 cm

Zithoogte 46 cm

Diversen

R2

R3

Vloercontact (set van 5)
VLC01   Wielen ø 65 mm, zacht loopvlak, onbelast geremd
VLC02   Wielen ø 65 mm, hard loopvlak, onbelast geremd
VLC03   Vloerdoppen 35 mm hoog
VLC03V   Vloerdoppen met vilt 35 mm hoog
VLC04   Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, onbelast geremd
VLC05   Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, belast geremd
VLC06   Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, ESD
VLC07    Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, vrijlopend
VLC08   Wielen ø 50 mm, zacht loopvlak, met rem

Middenstukken
MID25   Gasveer 44-59 cm 
MID31   Gasveer 52-70 cm
MID38   Gasveer 59-84 cm
MID46   Gasveer 70-95 cm   
MID31V  Gasveer 52-70 cm (voetbediening)   

Voetensteunen
R1 Voetenring ø 50 cm
R2 Voetenstang opklapbaar
R3 Voetenplank opklapbaar

Trippelstoel met
standaard rugleuning

Trippelstoel met hoge 
rugleuning

698.1 698.2

Beensteun rol
Hoogte 48-66 cm

Beensteun rol
Hoogte 40-55 cm



Aflevering
Goederen worden semi-gemonteerd in doos geleverd, achter de eerste deur op de begane grond.
Op verzoek kunnen stoelen compleet gemonteerd geleverd worden.

Hoogteverstelling en maatvoering
Door toepassing van verschillende componenten kunnen de werkelijke maten afwijken van de vermelde maten.

Productwijzigingen
Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf productwijzigingen door te voeren.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom wordt voorbehouden tot dat alle geleverde zaken, de daarmee samenhangende werkzaamheden en even-
tuele andere kosten volledig zijn betaald.

Retouren
Retourzendingen dienen vooraf aangemeld te worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden.

Garantie
10 jaar op de gasveer
5 jaar op metalen delen.
2 jaar op bekleding
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Stamskin
88% PVC, katoenen drager
120.000 Martindale

Stof Urban
100% kunstvezel
100.000 Martindale

Kunstleer
85% PVC, katoenen drager
80.000 Martindale

Eigen stof
U kunt ook zelf stof aanleveren. Voor de verschillende zitoplossingen gelden de volgende metrages:

Werkstoel  1,50 m
Taboeret zonder rug 0,80 m
Taboeret met rug 1,50 m
Zadelzitting  0,80 m
Zadelzitting met rug 1,50 m

Bekleding en voorwaarden

Stamskin Urban

Bij eigen stof kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor 
garantie, productkwaliteit en het verwerken van de stof.


