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Tijdens de oktober woonmaand
trakteren wij op een zeer
aantrekkelijke aanbieding!
Bij aankoop van een èchte Fitform-fauteuil op maat ontvangt
u een luxe accessoire t.w.v. max. € 499,- helemaal gratis!
Wilt u samen genieten van het zitcomfort van Fitform, dan
ontvangt u de 2e Fitform-fauteuil voor de helft van de prijs!
Bezoek onze winkel voor een proefzit èn een gratis persoonlijk zitadvies. Mocht het lastig
zijn om onze showroom te bezoeken, bel ons dan gerust. We komen ook graag naar u toe.

Zit u niet goed meer op uw stoel of bank?
Heeft u regelmatig last van uw rug?
Komt u niet meer altijd zo gemakkelijk uit de stoel?
Of wilt u voortaan heerlijk relaxen na een drukke dag?
Dan wordt het hoog tijd om uw dagelijks
leven een stuk comfortabeler te maken!
Een relax- en/of staopstoel kunt u natuurlijk overal
kopen. Er zijn vele aanbieders actief in Nederland.
Professionals op gebied van gezond zitten, zoals
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, revalidatieartsen en ook zorgverzekeraars, zorginstellingen en
ziekenhuizen, kiezen echter unaniem voor Fitform.
Waarom? Omdat Fitform al meer dan 30 jaar
ergonomisch fauteuils ontwikkelt en vervaardigd en
steeds weer bewijst dat ze doet wat ze belooft.
Wat dat doet voor het dagelijks welzijn, ondervinden
meer dan 50.000 tevreden gebruikers. Iedere dag weer.
‘’Ik had het eigenlijk 10 jaar eerder moeten doen’’ is de
gevleugelde uitspraak van Fitform-fauteuil be’zitters’.
Wat maakt dan toch dat we zo’n aankoop vaak zo
lang uitstellen?

Wageningsestraat 55, 6671 DC Zetten
Deze actie geldt van 1 oktober tot en met 31 oktober 2015. Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.

Kom naar Jos Janssen zitspecialist en profiteer van onze Oktober Woonmaand aanbieding!

Over zitten

U kiest de fauteuil die bij u past!

Zitten doen we iedere dag. We zitten maar liefst de helft
van ons leven. Vaak zijn we ons er niet van bewust, dat
we verkeerd zitten. Dat is jammer, want een verkeerde
zithouding leidt tot inspanning in plaats van ontspanning.
Dat komt omdat onze rug snel de neiging heeft om zijn
natuurlijke uitgangspositie (S-vorm) te verlaten. Hierdoor
neemt de druk op onze tussenwervelschijven toe, wat
klachten in rug, nek of benen èn vermoeidheid tot
gevolg heeft. Een goede fauteuil, die uw lichaam op de
juiste manier ondersteund, helpt om deze probleem te
voorkomen.

Fitform-fauteuils zijn er in handmatige verstelbare en
electrisch verstelbare uitvoeringen. Alle modellen kunnen
desgewenst worden uitgevoerd met een sta-opfunctie,
waarmee gemakkelijk uit de fauteuil kan worden opgestaan.

Wat is gezond zitten?
Persoonlijk maatwerk

Echt Nederlands kwaliteitsproduct

De juiste verstelmogelijkheden

Armen wegen maar liefst 10% van uw lichaamsgewicht.
Als deze niet kunnen rusten op armleggers op de juiste
hoogte dan neemt u lichaam automatisch een verkeerde
houding aan. Bij te hoge armleggers leidt dat tot pijn in
de nek. Bij te lage armleggers gaat u weer automatisch
onderuit hangen. Of u gaat scheef zitten. Alleen als
een stoel de voor u juiste
zithoogte, juiste zitdiepte,
juiste armleggerhoogte,
juiste zithoek en juiste lenden
(lage rug) ondersteuning
heeft, wordt u lichaam goed
ondersteund en rust u uit.

Vervolgens is het belangrijk dat een fauteuil de voorwaarden
schept voor u om gemakkelijk van zithouding te veranderen.
Naast het maatwerk, dragen ook verstelmogelijkheden
van de fauteuil daaraan bij. Als u delen van de fauteuil
gaat verstellen is het ook weer belangrijk hoe dit precies
gebeurt. De verstellingen moeten de anatomische
draaipunten van uw lichaam volgen. Pas als u erin zit,
voelt u waarom dat zo belangrijk is.
Uniek aan Fitform-fauteuils is de Fitform Tilt kantelverstelling. De rugleuning en zitting kantelen hierbij in één
beweging samen naar achteren. Hierdoor blijft u in de
juiste zithoek zitten, waardoor u niet onderuit zakt. De
belasting van uw rug wordt daarmee sterk vermindert.
De fauteuils kunnen zelfs zover naar achteren kantelen,
dat uw benen hoger komen te liggen dan uw hart.
Deze zogenaamde ‘zero-gravity positie’zorgt voor een
optimale bloedsomloop en een goede ontspanning van
de spieren. In de kantelverstelling kunt u ook heerlijk even
de ogen sluiten.

Stoffencollectie

Om uw comfort verhogen kunt u kiezen uit diverse opties en
accessoires zoals onder andere uit een verstelbaar hoofdof nekkussen, een draaischijf onder uw fauteuil, infrarood
handbediening, memory functie en stoelverwarming.

Als u kiest voor Fitform, dan koopt u een uniek
Nederlands kwaliteitsproduct. U mag van uw Fitformfauteuil dan ook veel verwachten. Fitform-fauteuils
worden met de grootste zorg gebouwd en afgewerkt.
Daarom krijgt u bij uw Fitform-fauteuil altijd het
10 jaar Fitform Garantie Waarborg.

U zit gezond wanneer uw lichaam een natuurlijke houding
aanneemt. Dat kan alleen als de fauteuil waarin u zit
geheel past bij uw lichaamsbouw. Exact op uw persoonlijk
maat dus. Dat klinkt misschien luxe, maar dit is voor uw
lichaam een bittere noodzaak.

Een te lage zithoogte bijvoorbeeld, geeft altijd overmatige
druk op uw onderrug. Een te hoge zitting veroorzaakt
afknelling van uw beenzenuwen. Een te diepe zitting
(denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een bankstel)
veroorzaakt onderuitschuiven, waardoor u automatisch
‘’op uw rug’’ gaat zitten.

Ledercollectie

Fitform-fauteuils zijn er in allerlei verschillende vormgevingen
en u kunt kiezen uit verschillende bekledingen, zoals stof,
leder en alcantara.

Het ontwerpen en bouwen van een Fitform-fauteuil is
het werk van ervaren vakspecialisten. Fitform ontwikkelt
en vervaardigt in eigen huis. Nadat een nieuw model
ontwikkeld is, vinden uitgebreide testen plaats om de
zitresultaten en de duurzaamheid te toetsen.

Dhr/Mw. Schilder uit VOLENDAM:
“Geweldig, zit super. Dit is
onze 2de stoel al, zou niet
anders meer willen.”

Dhr. Vries uit BREDA:
“Weet nu wat ik
tot nu toe, zeker
de laatste 7 jaar,
heb gemist!”

Fitform wordt u van harte aanbevolen
door ergotherapeuten, fysiotherapeuten
en door meer dan 50.000 tevreden
be’’zitters’’, maar ook door Aktion
Gesunder Rücken en door de Nederlandse
Vereniging van Rugpatiënten.

Dhr. Penders uit GULPEN:
“Als een rijkdom, een
“opvangcentrum” voor de rug.”

Dhr/Mw. Geelen uit Heerlen:
“Fantastisch om in te
zitten en te relaxen.”

Ervaringen gebruikers
Mevr. Noordam uit Oss:
“De stoel in mijn huis
is een eiland van
ontspanning en rust.”

Dhr. Elands uit OSS:
“Geweldig.”

Mevr. Beerens uit De Moer:
“Ik ben maar 1m 51 en heb nog nooit een stoel
gehad waar ik fatsoenlijk in zitten kon. Nu dus wel !!”

Het AGR-Keurmerk beoordeeld producten op gebied van hun positieve bijdragen in de strijd tegen rugklachten. Het staat voor strenge productvoorwaarden
die door onafhankelijke medische experts en therapeuten vanuit verschillende vakgebieden gezamenlijk zijn ontwikkeld. Twee hoogst bekwame medische
beroepsverenigingen, het Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. en het Forum Gesunder Rücken – besser Leben e.V. stellen deze
experts daartoe beschikbaar. Alleen producten die aan alle productvoorwaarden voldoen, ontvangen het AGR-Keurmerk.

