
s e a t s  t o  s u i t

Ergo Support
De beste manier om gezond te zitten en 
comfortabel te werken met 
een microscoop.



s e a t s  t o  s u i t

Score Ergo Shape zitting met 
uitsparing voor een goede 

bloedcirculatie in de benen

Eenvoudig instellen van 
hoogte, zithoek en rughoek 

Solide aluminimum onderstel 
met grote wielen voor het  
gemakkelijk verplaatsen

Voetbediening voor het 
met de voet instellen van de 

zithoogte (optioneel)

Compacte lendensteun voor 
het ondersteunen van je 

onderrug 

Armleggers optioneel te voorzien 
van een Swing Mechaniek,  zodat 

de armlegger naar achteren kan 
worden weggeklapt

 Roteerbare en voorgevormde 
armleggers, extra breed zodat je 

onderarmen goed worden 
ondersteund en dicht bij je lichaam 

blijven tijdens het werk 

De Ergo Support is speciaal ontwikkelt voor microscoop gebruikers. Doordat je je armen dicht bij je lichaam kunt positioneren, ervaar 
je veel minder spanning in je rug, nek en schouders.  Het is de perfecte manier om ergonomisch, ondersteund en ontspannen te werken. 
Goede ondersteuning van de armen is cruciaal als je met een microscoop werkt. De unieke armleggers maken het mogelijk om ze rond je 
torso te draaien in een mum van tijd, zonder gebruik te maken van knoppen of handgrepen. Door de Ergo Support zit je comfortabel en werk 
je gezond.

Specially made 
Ergo Support

Technische specificaties:
Hoogteverstelling  : 52-71 cm (voetbediening optioneel) 
Afm. zitting : Ø 40 cm met Ergo Shape zitting (dijbeenuitsparing)
Afm. lendensteun : 33 x 20 cm (B x H)
Afm. Alu. onderstel : Ø 68 cm (standaard) of Ø 60 cm (rond en glad)
Armleggers : 115 ° roteerbaar, hoogteverstelling vaste armleggers: max. 11 cm, hoogteverstelling Swing Mechaniek armleggers: max. 6 cm
Armleggerpads : 15 x 40 cm (B x D), rond gevormd

Comfortabele
ronde vorm
(armlegger 9)

Kies uit twee soorten armleggers:
Compacte 
driehoekige vorm
(armlegger 6)


