Compromisloos maatwerk voor zorgeloos zitten
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Hennekes ArboPlus Bureaustoel-programma

Special Seating

Ergonomic
•Preventie
•Arbo
•Maatvoering
•Comfort
•Vitaliteit

Medical
•Medische indicaties
•Lichte klachten
•Maatvoering
•Comfort
•Preventie

Orthopedic
•Complexe Medische indicaties
•Individueel maatwerk
•Complexe medische klachten
•Fysieke (mobiliteits)beperkingen
•Dreigende uitval

Het complete ArboPlus bureaustoel-programma voor zit- en rugklachten op kantoor en de
thuiswerkplek.
De adviseurs van Hennekes Special Seating begeleiden, met veel kennis en ervaring, mensen individueel
bij het samen vinden van de juiste persoonlijke maatwerk zitoplossing voor een succesvolle reïntegratie
naar arbeid in brede zin. Onze stoelen maken het zitten en de terugkeer naar werk, school of studie weer
mogelijk. Hierdoor krijg je blije mensen, collega's en werkgevers van jong tot oud, die weer volwaardig mee
kunnen draaien in de maatschappij.
Alle casussen in de afgelopen jaren waarbij onze expertise en specialistisch maatwerk noodzakelijk was
hebben ons veel geleerd over zitten en hebben geleid tot nieuwe inzichten.
Op basis van onze kennis en ervaringen hebben wij als instapmodel onze Ergonomic bureaustoel
ontwikkeld. Deze stoel onderscheidt zich door zijn goede pasvorm en de vele opties. De stoel wordt
modulair opgebouwd en kan aangepast worden aan specifieke eisen. De stoel wordt ingezet voor
preventie, afwijkend maatvoering, vitaliteit, comfort en beginnende werkgerelateerde klachten.
Het opvolgend model is onze ArboPlus bureaustoel, de Medical. Deze stoel wordt ingezet als
probleemoplosser bij een vele medische indicaties (zit- en/of rugklachten) en voor medewerkers met
behoefte aan extra comfort en/of een speciale maatvoering. De bureaustoel is voorzien van:
• Een traagschuim zitting en rugpand,
• Een zitting met zitdiepte instelling of een maatwerk ingemeten zitting (optie),
• 3 oplosbare zones langs de wervelkolom,
• Zijwiggen,
• Een kyfosewig,
• 4D Comfortarmleggers
• Een exact in te stellen neksteun of nekrol (optie)
Een ArboPlus bureaustoel-traject wordt altijd persoonlijk ingemeten en begeleid door een gespecialiseerde
ergo- of fysiotherapeut. De stoel kan worden aangepaste aan de specifieke maten van de gebruiker.
Het eindeloos op proefplaatsen van diverse ergonomische standaard stoelen is niet meer nodig.
De Ergonomic of Medical bureaustoel kan altijd aangepast worden aan de wensen van de gebruiker en er
is een zeer uitgebreide optielijst en mogelijkheden tot individuele aanpassingen.
Mocht de Medical Bureaustoel met zijn uitgebreide opties toch nog niet afdoende zijn, kan naadloos
worden opgeschakeld naar de persoonlijke maatwerk oplossingen uit het Orthopedic programma. Deze
stoelen worden volledig op maat gemaakt en in tussenstappen geoptimaliseerd. Deze stoelen worden
ingezet bij complexe medische indicaties en problematiek.
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info@hennekes.nl
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Aanvraag van een ArboPlus bureaustoel-traject

• Een aanvraag die bij ons binnenkomt wordt altijd direct opgevolgd. Er wordt binnen een week een
afspraak gemaakt voor een intake/passing met één van onze adviseurs.

• De afspraak vindt bij voorkeur plaats op het werk of de (thuis)werkplek. Indien de situatie dit vraagt
kan dit eerste bezoek ook plaatsvinden bij ons op locatie.

• Bij een ArboPlus bureaustoel wordt altijd kosteloos de (thuis)werkplek beoordeeld en vindt een
intake/passing plaats met een passtoel.

• Na de intake/passing ontvangt u altijd een (werkplek)advies en een offerte voor het gekozen type
bureaustoel en specifieke aanpassingen of maatwerk..

• Indien noodzakelijk en wenselijk vindt een proefplaatsing plaats van een standaard Ergonomic of
Medical bureaustoel.

• Bij de uitlevering van de bureaustoel krijgt de gebruiker altijd een uitgebreide zit- en
werkplekinstructie.

• Orthopedic maatwerkstoelen worden altijd geleverd met een tussenpassing, in een tijdelijke stoffering
zodat de stoel uitgetest kan worden en vervolgaanpassingen mogelijk zijn.

• Onze adviseurs controleren altijd de werkplek en de essentiële benodigde hulpmiddelen.
• De bureaustoelen kunnen jaarlijks onderhouden worden en er kan een herbeoordeling met instructie
plaatsvinden.

• Wij werken nauw samen met uw Arbodienst en de Arbo-functionaris binnen uw organisatie.
• Voor de Medical ArboPlus bureaustoel kunnen wij vaste afspraken maken m.b.t. de gewenste opties,
aanvullende service en de prijs.

• De bureaustoelen worden in eigenbeheer vervaardigd. Wij kunnen hierdoor voor uw organisatie een
eigen basis ARBO stoel configureren.

Neem vooral contact op als u vragen of opmerkingen heeft. Wij komen u graag de mogelijkheden
demonstreren en onze producten en diensten toelichten.

Hennekes.nl

info@hennekes.nl

0182-554704
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Het ArboPlus maatwerk bureaustoel-programma voor compromisloos en zorgeloos zitten
Het overzicht van de specificaties geeft een globaal overzicht van de verschillen. De stoelen worden in eigen beheer
vervaardigd en worden modulair opgebouwd, zodat vrijwel iedere aanpassing mogelijk is.
Er is een groot aantal opties en keuzes mogelijk. Er kunnen diverse schuimtype en stofferingen gekozen worden. Daarnaast
zijn er vele technische aanpassingen mogelijk m.b.t. mobiliteit en bediening.
Er zijn beremde, elektrisch hoog/laag en electrisch verrijdbare onderstellen. Na een intake/passing krijgt u een advies m..b.t.
de noodzakelijke aanpassingen en een gespecificeerde offerte.

Specificaties en opties

"

Optie

"

Standaard

Ergonomic

Medical

Orthopedic

Individueel ingemeten maatvoering en pasvorm

"

"

"

Kantelmechaniek zitting en rugpand

!

!

!

Extra positieve of negatieve zithoekmontage

!

!

!

Onafhankelijke verstelling zit- en rughoek
!

!

!

Extra lage of hoge gasveer. Individueel gemeten!

!

!

!

Rugpand versterkt met aluminiumframe

!

!

!

Neksteun: exact instelbaar in hoogte en diepte

"

"

!

Standaard 4D armleggers

!

!

!

Comfortarmleggers (verlengd, verhoog of verlaagd)
"

!

!

Oppompbare Pressurepad onderrug (Lumbaal)

!

!

!

Oppompbare Pressurepad bekken (Sacrum)

!

!

!

Oppompbare Pressurepad Schouders (Kyfose)

!

!

!

Oppompbare Pressurepad Zijwiggen

"

"

!

Oppompbare Pressurepad in zitting (correcties scheefstand)
"

"

!

Traagschuim zitting

"

!

!

Traagschuim rugpand

"

!

!

Lumbale Zijwiggen

!

!

!

Verschuifbare zitting

!

!

"

Maatwerk verlengde of verkorte zitting
"

"

!

Arthrodesezitting, stuituitsparing en bekkencorrectries

!

!

!

3D correcties voor scolioses en kyfoses

!

!

!

Vacuum techniek voor zitting en rugpand

!

!

!

Kosteloze intake/passing of proefplaatsing

!

!

!

Gebruiks- en Instelinstructie en advies bij aflevering
!

!

!

Begeleiding, advies, bemiddeling en tussenpassingen

!

!

!

Service en Onderhoudsprogramma

!

!

!

Prijs excl. 21% BTW v.a.

€ 1384

€ 1771

± 3000

