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Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.  

Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk. 

RUIM GAMMA

Door een breed spectrum zetels aan te bieden - dat een perfecte 

mix vormt tussen functionaliteit, esthetiek en innovatie - wensen we 

maximaal aan alle behoeften tegemoet te komen.

EIGEN ONTWERPFILOSOFIE

Wat als… alles mogelijk is op alle zetels? Dankzij eigen ontwikkeling en productie kan snel en 

flexibel ingespeeld worden op diverse vragen en wensen. Zo zijn we er heel trots op dat de ZenSo 

zetel mogelijk is met diverse manuele en elektrische relaxsystemen al dan niet voorzien 

van een opstahulp. Een brede keuze aan wielen en afwerkingsmogelijkheden van armen en 

bekleding laat bovendien toe de zetel volledig te personaliseren. 

FUNCTIONALITEIT & DUURZAAMHEID

Patiënten mobiliseren is van fundamenteel belang en daarom integreerde Haelvoet ingenieuze 

opstahulpsystemen in haar ZenSo gamma. De “raising & sitting assist” vergemakkelijkt 

dankzij een ondersteunende beweging van de zitting het opstaan én het neerzitten. Daarnaast 

is er ook het innovatieve E-lift mechanisme. Bij activatie van de E-lift functie treedt een 

automatisch remsysteem in werking. Vanuit deze veilige positie wordt de gebruiker geholpen 

van een zittende naar een staande positie of omgekeerd.

ESTHETIEK 

De ZenSo zetel koppelt ergonomie aan esthetiek en kan vele vormen aannemen. Dankzij 

de brede keuzemogelijkheden op vlak van armen, onderstel en afwerking, past de ZenSo 

zetel zowel in thuis- als diverse zorgomgevingen. Meer zelfredzaamheid creëren voor de 

gebruikers en ondersteuning bieden aan zorgverleners blijft onze drijfveer. 

The Story

What if... anything is possible? ZenSo biedt het meest meest 
complete gamma zorgzetelscomplete gamma zorgzetels van de markt aan. 

Haelvoet streeft naar een circulaire economie en 

ontwikkelt alle producten op een modulaire wijze. 

Hierdoor kunnen onderdelen gemakkelijk vervangen 

worden teneinde de levensduur van het product 

te verhogen. Bovendien zorgt de modulariteit dat 

het product kan mee evolueren met de wensen en 

behoeftes van de gebruiker. 

De ZenSo collectie bevindt zich op het kruispunt van twee 
werelden: when innovation meets design. 
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De ZenSo E-lift is een ideaal hulpmiddel voor personen met een 
(tijdelijk) verminderde mobiliteit. Door elektrische ondersteuning 
te bieden helpt de ZenSo zetel de gebruiker om zich 
zelfstandig in of uit de zetel te begeven. Dankzij de verhoogde 
zelfredzaamheid verhoogt het zelfvertrouwen of hebben 
patiënten sneller een perspectief op genezing.  

ZENSO E-LIFT 
Ref. 19108

Scan en bekijk hoe de ZenSo E-lift 
zetel een transfer vergemakkelijkt

Liftfunctie + automatische remfunctie  
 
Elektrisch en tactiel 
 
Handbediening of geïntegreerde bediening

Magnetische stroomconnectie zorgt voor een 
wegrijd- en struikelbeveiliging

Stroomloos inzetbaar dankzij de Li-ion batterij (*)

E-LIFT 
Maximale functionaliteit

 +  

 +  

 +  

 +  
 

 +

(*): Optie



 

 
 

Mensen moeten zich goed voelen in hun omgeving en daar kan 
een zetel een belangrijke rol in spelen. De ZenSo E-move zetel 
combineert een huiselijke uitstraling met comforteigenschappen 
die de zelfredzaamheid van de gebruiker verhogen en een hoog 
gebruiksgemak garanderen. 

ZENSO E-MOVE 
Ref. 20052

Magnetische stroomconnectie
(*): Optie

E-MOVE 
Comfort en rust

Elektrisch en tactiel 
 
Ruime keuze uit onderstellen  
 
Handbediening of geïntegreerde bediening

Magnetische stroomconnectie zorgt voor een
wegrijd- en struikelbeveiliging

Stroomloos inzetbaar dankzij de Li-ion batterij (*)

 +  

 +  

 +  

 +  
 

 +
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ZENSO ERGO-LINE
Ref. 19107 

Een zetel dient toegankelijk en intuïtief in gebruik te 
zijn. Het Ergo-line relax mechanisme inclineert rug en 
beensteun simultaan en is eenvoudig zelf te bedienen door 
middel van een ergonomische hendel. 

Synchrone beweging

Synchrone beweging rug- en beensteun 
 
Raising & sitting assist (*) 
 
Eenvoudig te bedienen d.m.v. één ergonomische 
hendel

 +  

 +  

 +

(*): Optie

ZENSO DUO-LINE
Ref. 20107 

Het afzonderlijk verstelbaar mechanisme laat toe 
om de beensteun afzonderlijk van de rugsteun te 
verstellen bij het lezen of TV-kijken. 

Afzonderlijk verstelbaar

Afzonderlijke verstelling rug- en beensteun 
 
Raising & sitting assist (*) 
 
Eenvoudig te bedienen d.m.v. twee ergonomische 
hendels

 +  

 +  

 +
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De liftfunctie op de ZenSo E-lift zetel ondersteunt de gebruiker optimaal. De 
zetel remt automatisch dankzij het SafeBrake remsysteem.

1. E-LIFT MECHANISME

AUTOMATISCH REMSYSTEEM

De automatische remfunctie zorgt ervoor dat bij het activeren 
van de opsta-functie, de wielen automatisch geremd worden 
(SafeBrake). 

HANDBEDIENING OF GEÏNTEGREERDE BEDIENING

Keuze tussen handbediening met spiraalkabel of geïntegreerde bediening (enkel met gestoffeerde armsteunen). 

Dankzij de ondersteunende beweging van de “raising & sitting assist” wordt 
het zitten én opstaan vereenvoudigd. 

2. RAISING & SITTING ASSIST

RAISING & SITTING ASSIST

Zowel de ZenSo Ergo-line als Duo-line zetel kan optioneel voorzien 
worden van een raising & sitting assist die eenvoudig met een 
extra hendel geactiveerd wordt. Door de ondersteunende beweging 
van de zit wordt het opstaan én het neerzitten extra ergonomisch 
ondersteund.

ZENSO 
E-LIFT

ZENSO 
E-MOVE 

ZENSO 
ERGO-LINE

ZENSO 
DUO-LINE

ZENSO 
RUSTZETEL

OPSTAHULPSYSTEEM

E-lift mechanisme     

Raising & sitting assist     

 : Mogelijk  : Niet mogelijk : Standaard

Scan en bekijk de raising & sitting 
assist op ZenSo Ergo-line
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Configureer de zetel 
volledig naar uw wens
De ruime keuze aan relaxmechanismes, onderstellen, wielen en 
afwerkingsopties laten toe om de zetel volledig af te stemmen op uw
wensen en behoeftes.

MAKE IT YOURS
Maak een keuze uit de diverse types relaxmechanismes. 

RE
LA

X
RU

ST
ZE

TE
L

1. RELAXMECHANISME

Elektrisch

ZENSO E-LIFT

ZENSO E-MOVEAsynchrone en 
synchrone verstelling

Manueel

ZENSO DUO-LINE 
met raising & sitting assist

ZENSO DUO-LINE

ZENSO ERGO-LINE 
met raising & sitting assist

ZENSO ERGO-LINESynchrone
verstelling

Asynchrone
verstelling

Vast ZENSO RUSTZETEL
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ZENSO 
E-LIFT

ZENSO 
E-MOVE 

ZENSO 
ERGO-LINE

ZENSO 
DUO-LINE

ZENSO
RUSTZETEL

ONDERSTEL

Lage voet     

Lage voet met 
wielen Ø 65 mm, 
individuele rem

    

Hoge voet     

Hoge voet met
wielen Ø 65 mm, 
individuele rem

    

Wielen Ø 100 mm,
individuele rem,
met voetensteun

    

Wielen Ø 100 mm, 
centrale rem op 2 
wielen vooraan,  
individuele rem 
achteraan, met 
voetensteun

    

Wielen Ø 100 mm, 
centrale rem op 4 
wielen, met voetensteun

    

Wielen Ø 300 mm 
vooraan, achteraan 
centraal geremde wielen  
Ø 150 mm met shock 
absorberende band,  
met voetensteun

    

 : Mogelijk  : Niet mogelijk

2. ONDERSTEL

Afhankelijk van het gekozen relaxmechanisme zijn diverse onderstellen met 
of zonder wielen mogelijk. 

4. ZITHOOGTE EN ZITDIEPTE

Vaste gestoffeerde armen, zonder opdek

Neerschuifbare kunststof armen

3. ARMSTEUNEN

(*): Niet mogelijk op ZenSo E-lift 

(**): Niet mogelijk op ZenSo rustzetel

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

Neerschuifbare armsteunen (*) zijn mogelijk met kunststof of houten 
afwerking. De armsteunen zijn neerschuifbaar in 3 standen. 

Kunststof Hout

De gestoffeerde wangen zijn mogelijk zonder opdek, met kunststof 
opdek of met houten opdek.

NEERSCHUIFBARE ARMEN
Vereenvoudigen transfers

Zonder opdek Kunststof Hout

VASTE GESTOFFEERDE ARMEN
Maximale huiselijkheid

(*): Niet mogelijk op ZenSo rustzetel
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19 MM 32 MM 

Serumhulzen i.f.v. type wielen

Zonder wielen  

Ø 65 mm  

Ø 100 mm individueel geremd  

Ø 100 mm centraal geremd vooraan  

Ø 100 mm centraal geremd op 4 wielen  

Ø 300 mm wielen vooraan  

Accessoires
Diverse accessoires maken de ZenSo zetel compleet. 

Bloedtransfusie arm IEettafelhouder

Persoonlijk tafeltje

Elice eettafel

Accessoirehaken

Bloedtransfusie arm II

Voorziening nekkussen Nekkussen FixatiebeugelAfneembaar hoofd

Hoofdwas-unit Anatomische reductor Visco-elastische zitting Zuurstoffleshouder

DIN rail Bloedtransfusie arm III
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BRANDVERTRAGEND SCHUIM EN 
BEKLEDING

Het kwaliteitsschuim van de Haelvoet producten  
is standaard brandvertragend tot in de kern  
net zoals onze ruime kunstledercollectie. 
 
Min. klasse: M2 (NFP 92.503) of BS5852 + CRIB 5. 
Schuim en bekleding voldoen aan EN1021-1 en EN1022-2.  
Kiezen voor Haelvoet is kiezen voor een veilig product. 

Indien gewenst, zijn klantspecifieke oplossingen mogelijk 
passend bij de totaalinrichting van uw zorgomgeving.

VOLLEDIG AFNEEMBARE ZITTING EN 
BEENSTEUN

De zitting en beensteun zijn in één geheel afneembaar 
zonder gereedschap teneinde de zetel goed te kunnen reinigen. 
Bovendien is de onderzijde van de zitting en beensteun rondom 
gestoffeerd in dezelfde afwerking als de bovenzijde.

Een standaard zitting kan hierdoor uiterst snel vervangen worden 
door een anti-decubitus zitting / beensteun met visco-elastisch 
schuim (*). 

(*): Optie

TELESCOPISCH BEENSTEUN

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. 

ZENSO
in actie

EENVOUDIG ONDERHOUD ZONDER 
VERSCHUIVEN

Ook bij de ZenSo zetel zonder wielen met hoge voet kan 
het onderhoudspersoneel gemakkelijk onder het onderstel 
schoonmaken dankzij een vrije hoogte van 13 cm.   
 
Het ganse zetelgamma is door de weldoordachte vormgeving 
en gladde oppervlakken uiterst snel en eenvoudig te reinigen.

1918
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