Overzicht maten en opties
Tabel A zithoogte in mm
Type frame

Standaard
poot (s)

standaard (s)

355

Wielpoot
(o)

Aanschuifwiel
voorpoot (o)

Kussen
110 niet
meer
leverbaar

Zwenkwiel
(o)

Min
zithoogte

Max
zithoogte

435

535

490

590

80

435

535

80

375

475

430

530

375

475

80

standaard (s)

355

80

standaard (s)

355

laag (o)

Kussen 80
(s)

295

laag (o)

295

55

80

laag (o)

295

55

80

(s) standaard
(o) optie

HKS1
De Multi instelbare en inzetbare stoel
voor thuis, verpleeghuis, instelling en revalidatie

Tabel B overige instelmogelijkheden
Zithoogte

zie tabel A

Zithoek

Rughoek

Zitbreedte

Zitdiepte

Armlegger
hoogte 80 mm
kussen

Armlegger hoogte
110 mm kussen

traploos

traploos

traploos*

traploos

stappen 1 cm

stappen 1 cm

0° - 12°

90° - 125°

40cm 56cm

40cm 55cm

16cm - 26cm

13cm - 23cm

Rughoogte

52cm (60cm optie)

*kussen breedte 42cm en 50cm zijn opties, kunnen wellicht nodig zijn om de gewenste maat te halen.

Tabel C opties
Opties
Zwenkwielen vanaf zithoogte 43cm
Aanschuifwiel voorpoot
Pelot
Cristasteun
Hoofdsteun
Permanente Zithoek verstelling
Werkblad
Zitplank / drempelkussen tbv een
inlegkussen (AD kussen)
Steunkussens voor de bovenbenen
Zitkussen breedte 42cm
Zitkussen breedte 50cm
Rugkussen breedte 42cm
Rugkussen breedte 50cm
Rugkussen hoogte 60cm
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Multi- instelbare, inzetbare stoel (HKS1)
Vanuit diverse verpleeghuizen is de vraag gekomen om een instelbare, herinzetbare stoel te ontwikkelen
voor de nog ambulante mens, die vaak langdurig in een slechte c.q. ongewenste houding zit.
Het resultaat is de HKS1. In de praktijk blijkt het een prima aanvulling op de reeds bestaande
zitoplossingen. Het is een stoel met de zit- en instelmogelijkheden van een rolstoel.
De positioneermogelijkheden zijn daardoor veel uitgebreider dan bij de standaard stoelen, waardoor
iedereen goed in de stoel te positioneren is en tegelijkertijd de kans op doorzitplekken wordt
geminimaliseerd.
Bij de ontwikkeling hebben de maatvoering en de specifieke anatomie van de mens op gevorderde leeftijd
centraal gestaan. De rugleuning, de zitting en de armleggers zijn dusdanig vormgegeven en instelbaar
zodat bij correcte afstelling op de juiste plaatsen de goede steun wordt gegeven en de gewenste, prettige
zithouding wordt gerealiseerd. In de praktijk blijkt de inzetbaarheid van deze stoel voor alle leeftijden te
zijn.

Standaard uitvoering en instelmogelijkheden :

Standaard 80 mm zitkussen breedte 45cm met afwasbare toplaag

Zithoogte instelbaar in stappen van 1 cm van 40,5 cm t/m 50,5 cm

Zithoek traploos in hoek instelbaar van 0° (horizontaal) tot 12° (achterover)

Zitdiepte traploos instelbaar van 40 cm t/m 55 cm

Zitbreedte traploos instelbaar tussen 42 cm en 47 cm

Rughoek traploos instelbaar van 90° tot 125°

Armleggerhoogte in stappen van 1 cm instelbaar van 19 t/m 29 cm boven. zitvlak.

P-vormige armlegger

Rughoogte 52 cm en breedte 45cm

Ruginstelling hoogte kan 5 cm variëren, om het bekken optimaal te ondersteunen.

Zithoogte, zithoek, zitdiepte, armleggerhoogte, armlegger positie, zitbreedte en rughoek zijn instelbaar.
Verder is de stoel uitgevoerd met een gepolsterde spanbandenrug. De zitting is geprofileerd en voorzien
van singels ter voorkoming van drukplekken onder het zitvlak.
Bij meer complexe situaties van het positioneren, kan de stoel worden uitgevoerd met opties:

Pelotten

Cristasteun

Hoofdsteun

Aanschuif wielen op de voorpoot

Zwenkwielen (vanaf zithoogte 43 cm)

Permanente zithoek verstelling

Steunkussens voor de bovenbenen

Werkblad

Zitplank / drempelkussen t.b.v. een inlegkussen (AD kussen)

Achtergrond Retecbo
Retecbo is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen bedrijven die al vele jaren actief zijn in de revalidatietechniek.
Retecbo beschikt over kennis en ervaring op het gebied van zitten, mobiliteit, ontwikkelen en produceren van onderdelen,
aanpassingen en complete producten voor de revalidatietechniek. Vanuit deze achtergrond heeft Retecbo zich ten doel gesteld
producten te ontwikkelen en op de markt te brengen die een raakvlak hebben met de revalidatietechniek.
Een belangrijk standpunt bij de productie en de ontwikkeling is het streven betere producten te maken die tegelijkertijd
innoverende zijn.
Tevens staat Retecbo open om kennis uit te wisselen en om mee te denken over vragen, wensen en mogelijke verbeteringen op
de arbeidsvloer in relatie tot de revalidatietechniek. Een voorbeeld is de huiskamerstoel. Daarnaast beschikken we in de
individueelbouw over een actief/passiefstoel en produceren we o.a. stabiele, wegklapbare hoofdsteunhouders en cristasteunen
welke in specifieke situaties bijdragen aan een goed (zit)resultaat.

Inmiddels heeft de stoel zich al bewezen een goede aanvulling te zijn op de zitoplossingen die op de markt
zijn voor thuis, verpleeghuis, instelling en revalidatie. De stoel kan bijvoorbeeld worden gebruikt als
huiskamerstoel, maar ook als eetkamerstoel.
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