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Ergonomische slaapsystemen

Slapen is een hoogst persoonlijke bezigheid, geen mens is het zelfde. De combinatie van bedbodem, matras en kussen bepalen uw houding en comfort. De
wervelkolom moet haar natuurlijke vorm houden, de schouders en bekken moeten
de ruimte hebben. Daarom moet het slaapsysteem op uw persoonlijke maat gemaakt worden. Met een speciaal ontworpen meetzuil van Medior Comfort worden
de exacte maten opgemeten en deze worden vertaald naar het bedsysteem.
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Een verkeerde zithouding is de meest voorkomende oorzaak
van rugklachten. Natuurlijk spelen ook lichaamsbouw, leeftijd,
conditie en leefstijl een rol, maar uit onderzoek is gebleken dat in
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ediorcomfort.nl
Stationstraat
192worden
Nuthvervaardigd
Tel: volgens
045 vastgelegde standaarden. Het gevolg? We zakken onderuit. Dat
geeft in eerste instantie rust, maar op termijn veroorzaakt die
houding behoorlijke klachten.

Om de juiste maten te bepalen, maakt Medior Comfort gebruik
van de aanmeetfauteuil van Fitform. ‘Hiermee kunnen we de
ideale zithouding bepalen. Vervolgens wordt de stoel op maat
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niet meer genoeg. Mensen willen na een dag vol inspanningen
relaxen. Een maatwerkfauteuil met kantelmechaniek van
bijvoorbeeld Fitform is de oplossing. ‘Het kantelmechanisme
zorgt ervoor dat de belasting van de rug drastisch afneemt, terwijl
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Veel mensen herkennen het gevoel na een lange tijd zitten de behoefte te hebben
om even te bewegen, omdat men ‘stijf’ gezeten is. Stijfheid, gewrichtspijn en lagerug-
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maakt worden. Met een speciaal ontworpen meetzuil van Medior Comfort worden
de exacte maten opgemeten en deze worden vertaald naar het bedsysteem.
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