


82 cm

Wat voor de een de
gewoonste zaak van de
wereld is, is voor de
ander een schijnbare
onmogelijkheid

...... STAAN!

Technische specifigaties

Doorgangbreedte
(uitwendige breedte basisframe)
Breedte basisframe
(in opstelling)
Aanrijdbreedte ~.. ~
(inwendige breedte'basisfrarne)
Lengte basisfrarne "
Hoogte-instellin~tkhiest~unkuss~D
(traject) ~.
Diepte-instelling kniesteuhkussen
(traject) .j,

78,5 cm

72,5 cm

99 cm
10 cm

12,5 cm

, I .
Geschikt voor personen met een lengte van
Senior 155 - 200 cm
Junior I 140 -165 cm

\c. , '"
Maximale toegesta~e belastinq
(elektrische uitvoerihg)

Sta-Tafel

175 kg

De Sta-Tafel biedt u de
mogelijkheid om in
principe zonder hulp, dan
wel met geringe
'beqeleidinq van anderen,
veilig en stabiel te
(gaan) staan. De Sta-
Tafel is verkrijgbaar in
een vaste en een
elektrisch verstelbare
bladhoogte .

Kleur framedelen RAL 3003 (robijnrood)
. RAL 7046 (telegrijs)

Grijs skai
230V 0,225 kW

primair gezekerd
• 2x 3,15AT 250V

Secundair:e gezekerd
2x 20A - 32V



Staan heeft vele positieve effecten op diverse
lichaamsfu ncties
• Het bestrijden c.q. voorkomen van:
• 1. Contracturen rondom heup-, knie- en enkelgewrichten;

2. Decubitusproblemen, die kunnen ontstaan door langdurig
zitten;
3. Osteoporose (botontkalking).

• De stofwisseling wordt door staan positief betnvloed.
• Het verbeteren van de bloedsomloop.
• Het verminderen van spasticiteit.

Sociale impact ...

Behalve de positieve uitwerking op
de diverse lichaamsfuncties, heeft
staan een niet te onderschatten
sociale impact. Dagelijks
gedurende enige tijd staan, is een
welkome tegenhanger van de hele
dag (moeten) zitten. Een boek of
een tijdschrift lezen, werken achter
de computer of bijvoorbeeld eten,
zijn activiteiten die uitstekend
staand kunnen worden uitgevoerd.

De Sta-Tafel is leverbaar in de

-

Senior en de Junior uitvoering. De
Sta-Tafel Senior is geschikt voor
gebruikers met een lichaamslengte
van ongeveer 155 tot 200 cm. De
Sta-Tafel Junior is voor gebruikers
met een lichaamslengte van
ongeveer 140 tot 165 cm.

Een uitgebreide lijn van
accessoires staat garant voor
optimale toegankelijkheid en
maximaal gebruikscomfort van uw
Sta-Tafel.




