
ZENSO ERGO-LINE
relax zetel gamma

HOE TE KIEZEN?
Volg deze stappen om uw ZenSo Ergo-line zetel op maat samen te stellen.

wielen Ø 100 mm, centrale 
rem op 2 wielen vooraan 

wielen Ø 100 mm
met individuele rem

 

wielen Ø 65 mm
met individuele rem

 

zonder wielen
 

wielen Ø 100 mm
centrale rem op 4 wielen 

zonder opstahulp met raising & sitting assist

Gestoffeerde armen Gestoffeerde armen 
met houten opdek

Neerschuifbare kunststof
armsteunen

Zithoogte Zitdiepte Geschikt voor lichaamslengte

42,5 cm 46 cm < 164 cm

45 cm 46 cm
164 - 176 cm

45 cm 50 cm

47,5 cm 50 cm >176 cm

Gestoffeerde armen 
met kunststof opdek
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ZENSO BIEDT TAL VAN MOGELIJKHEDEN 
en u beslist

Het ZenSo-assortiment biedt een fijne selectie zetels die bij elke omgeving past. Kies uw 
favoriete relaxmechanisme, onderstel, afwerking en materialen en stem de zetel volledig af op 
uw wensen en behoeftes. 

Scan en bekijk de raising & sitting 
assist op ZenSo Ergo-line

  03. RAISING & SITTING ASSIST

  01. ONDERSTEL

  04. ZITHOOGTE EN ZITDIEPTE

  02. ARMSTEUNEN

Neerschuifbare houten
armsteunen



ZENSO ERGO-LINE
01. ERGO-LINE RELAX 
Comfortabel voor de gebruiker 
 
Het traploos instelbare Ergo-line 
relax mechanisme zorgt voor minder 
drukpunten op het lichaam en een 
goede bloedcirculatie. Bediening 
gebeurt via een ergonomische hendel 
aan de rechterzijde. 

02. COMBINATIE ZITHOOGTE 
/ ZITDIEPTE 
Op maat van de gebruiker 
 
De ZenSo Ergo-line zetel is leverbaar 
in drie zithoogtes (42,5 cm / 45 cm / 
47,5 cm) en twee zitdieptes (46 cm / 
50 cm). Zo is er een geschikte ZenSo 
zetel voor elke gebruiker, ongeacht de 
lichaamsbouw.

03. TELESCOPISCHE 
BEENSTEUN 
Optimale ondersteuning 
 
Bij inclinatie verlengt de beensteun met 
70 mm. Deze functie zorgt voor een 
optimale ondersteuning van de benen 
en elimineert rimpels ter hoogte van 
de knieholtes die aan de basis kunnen 
liggen van decubitus.  

04. AFNEEMBARE ZITTING 
Onderhoudsvriendelijk 
 
De zitting en beensteun zijn in 
één geheel afneembaar teneinde 
de zetel en zitting goed te kunnen 
reinigen. Bovendien is de onderzijde 
van de zitting en beensteun volledig 
gestoffeerd. 

05. RAISING & SITTING ASSIST 
Veilig opstaan en zitten 
 
Deze zetel kan optioneel voorzien worden van 
een raising & sitting assist die eenvoudig met 
een extra hendel geactiveerd kan worden. Door 
de ondersteunende beweging van de zit wordt 
het opstaan én het neerzitten vergemakkelijkt.

06. HOGE AFWERKINGSGRAAD 
Kwaliteit en onderhoudsgemak 
 
Volledig gestoffeerde zitting en beensteun, 
ook aan de onderzijde. Een dubbele stikking 
garandeert een hoge afwerkingsgraad. De 
afwezigheid van ritssluitingen en nietjes 
verhoogt het onderhoudsgemak.    

07. CENTRALE REM 
Activatie in één beweging 
 
De zetel is uiterst wendbaar en mobiel. 
De twee voorste wielen zijn voorzien van 
een centrale rem met richtingsvastzetter 
en zeer zacht te bedienen via een 
ergonomisch rempedaal.

08. DUBBELE WIELEN 
Betere wendbaarheid 
 
De Tente tweelingwielen Ø 100 mm bieden 
een ongeëvenaard rijcomfort dankzij de 
uiterst lage rol- en zwenkweerstand. 

09. MODULAIR 
Naar uw wensen en behoeftes 
 
De relax zetel kan volledig naar 
wens worden samengesteld. Diverse 
accessoires maken de zetel compleet 
zoals een afneembaar hoofdsteun,  
serumhouder, eettablet, neksteun,... 

10. BRANDVERTRAGEND 
Bekleding en schuim 
 
Het schuim is standaard tot in de 
kern brandvertragend en zorgt ook bij 
beschadiging van de bekleding voor 
een optimale brandveiligheid.

11. ERGONOMIE 
Duwbeugel en richtingswiel 
 
Bij de uitvoering met centrale rem 
worden de twee richtingswielen 
vooraan geplaatst, zodat minder 
kracht nodig is om met de zetel te 
manoeuvreren. De ovalen vorm van 
de duwbeugel zorgt voor een optimale 
tactiliteit.
 
12. UNIVERSEEL COMFORT 
Optimale ondersteuning 
 
De vorm van de rug biedt een 
uitzonderlijke ondersteuning ter hoogte 
van de onderrug, schouders en hoofd 
zodat een extra neksteun niet vereist is.

voordelen

09 modulair
05 raising & sitting assist

12 universeel comfort

11 ergonomie

03 telescopische beensteun

06 hoge afwerkingsgraad

10 brandvertragend schuim

04 afneembare zit en beensteun

08 dubbele wielen 07 centrale rem

01 Ergo-line relax systeem

02 keuze zithoogte / zitdiepte


