
Medior Comfort: specialist in comfortabel en verantwoord zitten 
 
Vaak last van vermoeidheid, rugpijn of klachten in nek of benen. Dat zou kunnen wijzen op 
een verkeerde zithouding. Een groot deel van ons leven brengen we zittend door en als dat 
niet op de juiste manier gebeurt, kan dat tot bovengenoemde klachten leiden. Bij Medior 
Comfort in Nuth vindt u dan de oplossing. Het bedrijf is gespecialiseerd in maatwerk fauteuils 
en bedden. Die zorgen voor een optimale ondersteuning van de rug zodat vermoeidheid en 
allerlei pijnen tot het verleden zullen behoren. 
 
Wie ’s avonds een blik in de Nederlandse huiskamers zou werpen, komt ongetwijfeld tot de conclusie 
dat het gros van de mensen in een totaal verkeerde houding in een fauteuil of bank  zit. En zitten in 
een verkeerde houding betekent niet ontspannen maar inspannen, legt Roel Roosjen van Medior 
Comfort uit. “Tijdens het zitten heeft de rug al snel de neiging zijn natuurlijke uitgangspositie, de S-
vorm, te verlaten. Daardoor kantelt het bekken en neemt de rug een bolle vorm aan. Dat leidt tot een 
toenemende druk op de tussenwervelschijven, de achterste vezels van de wervels rekken uit en 
daardoor ontstaat pijn in de rug.” 
 
Met een fauteuil op maat kunt u dat voorkomen en die fauteuils vindt u in allerlei uitvoeringen bij 
Medior Comfort, de zaak van Roel en zijn echtgenote Renate. Een van de meest gerenommeerde 
merken op dat gebied is Fitform, fabrikant van aangepaste zit- en sta-opvoorzieningen. Fitform 
ontwikkelt haar producten op basis van uitgebreid wetenschappelijk en medisch onderzoek. De 
oplossingen van Fitform spelen dan ook een belangrijke rol bij ergonomisch verantwoord zitten en 
een gezonde rug. “Dankzij deze fauteuils neemt het lichaam de meest natuurlijke houding aan en 
wordt het maximaal ondersteund”, vertelt Renate. “Omdat ieder mens anders is beschikken we in 
onze zaak over een speciale aanmeetfauteuil waarmee we nauwkeurig de optimale afmetingen van 
de uiteindelijke fauteuil kunnen vastleggen.” 
 
Dat betekent onder andere dat zithoogte, zitdiepte, armleggerhoogte en lendensteun helemaal op de 
gebruiker worden afgestemd. De fauteuils beschikken bovendien over een kantelmechaniek 
waarmee in de relaxstand een minimale rugbelasting wordt verkregen. Dat mechaniek kan zelfs 
zover naar achteren dat de benen hoger dan het hart komen te liggen, de zogenaamde ‘zero-gravity 
positie’. Die zorgt voor een optimale doorbloeding en goede ontspanning van de spieren. “De fauteuil 
kan overigens in diverse standen worden gesteld”, maakt Roel duidelijk. “In iedere positie wordt 
optimale ondersteuning geboden.” 
 
Fitform doet niet alleen onderzoek, de fauteuils worden eveneens uitgebreid wetenschappelijk getest, 
onder meer op rugbelasting. Uitkomst van dat onderzoek is dat in elke positie de rugbelasting 
bijzonder laag is, in de lighouding zelfs minder dan wanneer de gebruiker in bed zou liggen. Fitform 
is daarom niet alleen erkend door de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR), maar 
eveneens voorzien van het AGR-keurmerk. Deze Duitse tegenhanger van de NVVR adviseert 
mensen over het de juiste producten ter voorkoming van rugklachten. Het keurmerk van Aktion 
Gesünder Rücken wordt slechts na uitgebreid onderzoek door onafhankelijke deskundigen uitgereikt. 
 
Maar, zo geven Roel en Renate Roosjen aan, onze fauteuils doen niet alleen wat functionaliteit 
betreft aan de hoogste eisen, ook wat uitstraling en gebruik betreft is kwaliteit de norm. Zo zijn de 
motoren van het mechanisme geluidsarm en voorzien van het TÜV-kenmerk. Mochten er zich 
onverhoopt problemen voordoen, dan worden de reparaties aan huis door een eigen storingsdienst 
verzorgd. Verder zijn alle onderdelen getest op hun duurzaamheid. En wat de vormgeving betreft, de 
fauteuils zijn in diverse uitvoeringen te krijgen en passen in ieder interieur. De fauteuils van Medior 
Comfort zijn dus stijlvolle, maar vooral praktische oplossingen die zorgen voor comfortabel en 
ontspannen zitten. En daar heeft iedereen baat bij: mensen met, maar ook mensen zonder 
rugklachten. 


