Herkent u dit ?

Wat doet het ?

Uw collega’s klagen over een geaccepteerd probleem omdat er
geen oplossing voor lijkt te zijn.

Door het frame welke voorzien is van zwenkwielen met de voet neer te drukken
worden de voorpoten van de vloer gelicht. Hierdoor is, - in combinatie met de
wielen die aan de achterpoten gemonteerd zijn -, de stoel eenvoudig door u of
uw collega’s te verrijden.

Ze sjorren aan de eetkamerstoelen om uw cliënt aan- en van tafel
te schuiven. Het is een fysieke overbelasting, ze lopen blessures op
en het gaat gepaard met krassen in de vloer en vaak ook (veel) herrie.

Wij zorgen ervoor dat dit niet meer nodig is !!
Wij werken al 20 jaar in de zorg en zijn er trots op dat wij de oplossing
voor u hebben in de vorm van:

Welke voordelen biedt het u ?
Wat is het ?
o Het voorkomt fysieke overbelasting en blessures bij u en uw collega’s.
TheMoove is een absoluut veilig wielsysteem welke wij monteren aan
bijna elke bestaande eetkamerstoel en uiteraard aan de stoelen uit
onze eigen collectie.
TheMoove zorgt ervoor dat de stoel met een cliënt erin zonder fysieke
krachtinspanning gemanoeuvreerd kan worden.
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o Het is eenvoudig en licht in gebruik en daardoor comfortabel voor uw
cliënt, u en uw collega’s.
o Het wordt gemonteerd onder bijna iedere eetkamerstoel met behoud van
de investering in stoelen.
o Het functioneert in ruststand als normale stoel waardoor er absoluut geen
valgevaar én geen bewegingsbeperking voor de cliënt ontstaat.
o Het systeem is te bedienen vanaf de zij- en achterkant waardoor men
voorwaarts, achterwaarts en draaiend kan bewegen hetgeen resulteert in
optimale en veilige bewegingsvrijheid.
o Het resulteert in behoud van de vloerbedekking.

