LE CHAIR basic
D E

G E Z O N D E

de menselijke factor

K E U Z E

electrische sta-op verstelling

elektrische ligverstelling

elektrische voetenbankverstelling

2 breedtematen:
45 cm en 51 cm

zithoogte:
40 tot 50 cm (per 2 cm)

zitdiepte:
41 tot 50 cm (per 3 cm)

BEWEGING
De LeChair stoel volgt exact de beweging van de mens, die wil opstaan of
gaan zitten. De virtuele draaipunten van de stoel komen namelijk precies
overeen met de gewrichtsdraaipunten van de mens. Bij een juiste instelling
treedt dan ook geen ‘hemd-uit-broek’-effect op. ‘Opgestroopte broekspijpen’
behoren eveneens tot het verleden. Het ergonomisch bewegingsverloop van
de LeChair stoel zorgt er voor dat de gebruiker boven zijn voeten getild wordt
bij het opstaan.

armleggerhoogte:
17 tot 27 cm (traploos)

armleggerbreedte:
tot 6 cm kleiner dan zitbreedte
(traploos)

ERGONOMIE
Naast het unieke bewegingsverloop zijn er nog twee aspecten waardoor LeChair zorgt dat u met minimale krachtsinspanning toch kunt gaan staan.
• De stoel is zo geconstrueerd dat de voeten iets naar achteren gezet kunnen
worden, terwijl tijdens de sta-op-beweging de kniegewrichten iets naar voren
worden gebracht.
• De stoel heeft verder een bijzonder hoge sta-op-functie die het opstaan zeer
lang ondersteunt.

nekkussen

belastbaar gewicht tot 120 kg

OPLOSSING
Dankzij het doordachte concept en het unieke sta-op mechaniek is de LeChair
stoel voor vrijwel iedereen een passende oplossing, zonder compromissen te
doen aan comfort of kwaliteit.

INSTELBAAR
De LeChair stoel is meer dan een stoel. Hij is het resultaat van een doordacht
concept. De modulaire opbouw, de solide constructie en de eenvoudige instelwijze van de LeChair stoel staan borg voor een lange levensduur en kostenbesparing dankzij hergebruik van onderdelen. Het instellen op de individuele
maten is snel te realiseren. Dit kan overal naar keuze en in overleg met betrokkenen. Een aparte ‘meetstoel’ is in principe overbodig.
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de menselijke factor

BIJ ALLE PRODUCTEN DIE SOWECARE MAAKT, STAAT DE MENS CENTRAAL,
LECHAIR IS BEDACHT EN ONTWIKKELD MET HET BEWEGINGSVERLOOP VAN
DE MENS ALS UITGANGSPUNT EN WORDT GEPRODUCEERD DOOR SOWECARE.

LeChair is een stoel die dè oplossing biedt voor zit- en opsta-problemen.
Het geheim van de stoel is de mens! Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de LeChair stoel is namelijk het menselijk lichaam. Om precies
te zijn: het bewegingsverloop van de mens die gaat zitten of staan. Hoe
verloopt die beweging precies? Op welk moment en op welke plekken
is ondersteuning nodig? Pas toen we dat wisten, zijn we gaan nadenken
over technische oplossingen. Het resultaat is een stoel die perfect het
bewegingsverloop van de mens volgt bij het opstaan en gaan zitten. We
hebben de stoel opnieuw uitgevonden. De LeChair stoel.

