
Sta-op stoel “de Bib”, zonder stroom. 

Opstaan 
doe je zelf!
Een moderne verplaatsbare mechanische sta-op stoel, 
ook toepasbaar aan een eetkamertafel of bureau.
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•   Stimuleert de beweging

•   Zitting keert terug naar de normale stand

•   Qua werking niet afhankelijk van gewicht 
gebruiker

•   Duurzaam zowel in gebruik als materiaal

•   Terugkoop regeling, voor als uw omstandig-
heden veranderen

Een aantal jaren geleden kwam Anton 
Tolboom op het idee van een mechani-
sche sta-op stoel, dus zonder stroom of 
een accu. Om te kijken of dit zou werken 
werd er een provi sorisch proefmodel 
gebouwd, en het functioneerde boven 
verwachting!

Hierna volgde een periode van proto-
types bouwen en testen. Véél testen in 
nauwe samenwerking met bewegings-
deskundigen, ergotherapeuten en het pu-
bliek op de vele beurzen in de afgelopen 
jaren, waar we hebben gestaan met de 
prototypes. Zij zijn dan ook een waarde-
volle bijdrage gebleken, hierdoor werden 
er aanpassingen gemaakt in ontwerp 

en design en werd duidelijk dat het een 
goed product is. De stoel kreeg de naam 
“de Bib”, wat staat voor Back in Balance 
of Blijf In Beweging. Om actief te blijven 
moet je immers bewegen...

De Bibstoel helpt u op een eenvoudige 
manier met opstaan door gebruik te 
maken van de natuurlijke op-sta bewe-
ging. Door het bovenlichaam naar voren 
te bewegen en tegelijkertijd enige 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. Dit kost 
relatief weinig spierkracht. Omdat u zelf 
in beweging moet komen behoudt u de 

spierkracht en blijft u langer fi t en actief! 
De Bibstoel is tevens te plaatsen aan een 
eetkamertafel of bureau, wat de moge-
lijkheden voor zelfstandigheid vergroot! 
De Bib is een duurzame stoel, zowel qua 
materiaal als in gebruik. Geen stroom 
of accu nodig en bijna alle onderdelen 
zijn her te gebruiken, doormiddel van de 
terugkoopgarantie.

Inmiddels werken we aan een netwerk 
met enthousiaste dealers en nodigen we u 
van harte uit om deze unieke sta- op stoel 
uit te komen proberen!
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