
Al 15 jaar de juiste steun in bewezen houdingsmanagement, met de hoogste hygiëne norm  

Snel aanpasbaar bij gewichtsverlies van persoon. 

Wie goed ondersteund zit, is minder snel moe. 

Nieuwsbrief 

 

 

 

De Zitoplossing! 

In deze nieuwsbrief het modulaire positioneringsysteem voor in de (rol)stoel. De Take a Seat ( T.A.S). 

Hiermee kunt u iedere stoel verbeteren. Ook is er de mogelijkheid tot 

meerdere zitoplossingen in één set. De PAS-T.A.S. 

 

 Voor wie is de T.A.S toepasbaar: 

 

De Take a Seat kan door de modulaire opbouw eenvoudig worden aangepast 

of veranderd. Het positioneringsysteem kan worden ingezet bij mensen met 

een slechte rompbalans, bij hen die voortdurend steun zoeken of voor hen die 

tijdelijk beter moeten worden gesteund. Take a Seat zorgt voor een 

comfortabele, symmetrische  en gesteunde houding in de stoel. Snel en 

adequaat inzetbaar.  

De Take a Seat kan direct worden ingezet en  kan zonodig met de PAS T.a.S. worden aangepast.   

 

Voordelen van de T.a.S: 

 Modulair zitsysteem , meerdere opbouw mogelijkheden 

 Eenvoudig aan te passen of te veranderen 

 Symmetrische en stabiele zithouding 

 Toepasbaar in een groot assortiment stoelen 

 Eenvouding te reinigen 

 Oplossing met behoud van eigen meubilair 

 Ademend systeem. 

 

PAS  T.A.S: 

De Pas T.A.S.  biedt de oplossing voor zitproblemen waarbij de Therapeut gebruik maakt van 

verschillende toepassingen van de T.a.S. samengevoegd in twee stevige, praktische tassen. De 

inhoud van de Pas T.A.S. bedraagt drie verschillende zittingen en drie verschillende  rugleuningen en 

daarnaast een set armleuningen en een beenondersteuning. Ieder onderdeel is met een rits te 

bevestigen/veranderen en biedt dan ook direct de oplossing voor het zitprobleem. Ook deze 

producten sluiten goed aan op onze 24 uurs houdingsmanagement benadering. In onze volgende 

nieuwsbrief zullen we een ander heel nieuw concept in zitten laten zien.  

  

 Al nieuwsgierig? Bel of mail gerust! 

Volg Innocare op LinkedIn of neem contact met ons op info@innocare.nl/ 026-3883598   

mailto:info@innocare.nl/%20026-3883598

