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De Bib is een duurzame en moderne stoel die u zelf kunt
personaliseren. De stoel werkt mechanisch en biedt daarmee de juiste hulp, zodat u zelf kunt opstaan.
Het maakt deze stijlvolle stoel ook autonoom waardoor
hij makkelijk (ver)plaatsbaar is. De perfecte sta-op stoel
voor in uw zithoek en bij een tafel of bureau. En in de door
uw gekozen kleuren en bekleding ook perfect passend in
uw interieur.

Toepasbaarheid

De Bib

De beste mechanische sta-op stoel.
Wij introduceren de Bib. De Bib staat voor ‘back in balance’.
Naast de letterlijke betekenis vergroot deze stoel uw
zelfstandigheid. En helpt daarmee ook bij het terugkrijgen
van de balans in uw leven.

Ideaal toepasbaar in een woonkamer, maar ook in een
zorghotel, ziekenhuis, wachtkamer of als trainingsobject.
De fysio- en ergotherapeuten bevelen de Bib stoel aan
omdat je met de natuurlijke op-sta beweging de daarbij
gebruikte spiergroepen blijft gebruiken en stimuleren.
Een ander voordeel van de stoel is dat deze zeer geschikt
is als hulpmiddel in de zorg. Door het gebruik van de Bib
stoel hoeft de hulpverlener minder te tillen. Dit verlaagt
de werklast en kan daarmee lichamelijke klachten bij de
hulpverlener voorkomen.

Voordelen
op een rij:
•• Stimuleert
beweging
•• Zitting keert terug
naar de normale
stand
•• Onafhankelijk van
het gewicht van
de gebruiker
•• Gemakkelijk te
personaliseren
•• Duurzaam zowel
in gebruik als
materiaal
•• Terugkoopregeling,
voor veranderende
omstandigheden

De werking

De Bib helpt u op een eenvoudige manier met opstaan door gebruik te maken van de
natuurlijke op-sta beweging.
Door het bovenlichaam naar voren te bewegen en tegelijkertijd druk op de armleuningen
uit te oefenen komt de zitting omhoog. Hierdoor kom je in balans en kunt u zonder veel
moeite, rustig en gecontroleerd opstaan. Het kost relatief weinig spierkracht. En omdat
u zelf in beweging moet komen behoudt u de spierkracht en blijft u langer fit en actief!
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