
REAL 2000
maagsteunstoelen – ontspanning voor rug en schouders
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Een ergonomisch correcte zithouding op de juiste 
hoogte afhankelijk van de werksituatie, geven een 
natuurlijke ontspanning voor rug, schouders en 
nek. Een verstelbare stoel met zadelzit en maagste-
un, in plaats van rugsteun, biedt deze ontspanning. 
 Mercado Medic AB heeft in samenwerking
met fysiotherapeuten en arbeidsdeskundigen, stoel-
modellen ontwikkeld waarbij men “achterstevoren” 
zit met een maag- in plaats van rugsteun.

ontspAnning vooR Rug En schoudERs
De maagsteunstoelen van Mercado zijn bedoeld 
voor personen die ontspanning nodig hebben bij 
werk dat in voorovergebogen houding wordt ver-
richt, of dienen als alternatief voor het traditionele 
zitten. Deze zithouding maakt een symmetrische
en gunstige belasting van het lichaam in zijn geheel, 
mogelijk. 

De stoelen zijn vooral bedoeld als arbeidstechnisch 
hulpmiddel, maar werken tevens goed bij pijnpa-
tiënten in het reïntegratieproces. 

vELE kEuzEmogELijkhEdEn
Omdat real 2621, 2624 en 2625 een hoogteinter-
val van 20 cm heeft, is een comfortabele zithoogte 
snel gevonden. Al deze maagsteunstoelen zijn te 
verkrijgen met verschillende soorten ergonomisch 
gevormde zittingen en maagsteunen, met keuze uit 
veel verschillende soorten bekleding. De ergono-
misch gevormde zit- en maagplaat verminderen de 
statische spierbelasting in de rug. De zadelvorm van 
de zitting, in combinatie met de grote reikwijdte 
van de stoel, vereenvoudigen een staande-zittende 
werkhouding. Met een licht voorovergebogen zit-
ting kan de gebruiker de schouders laten zakken 
en toch de rug recht houden. Dit vermindert het 

vooRkomEn sLijtAgE
Een verkeerde zithouding tijdens lange werkdagen leidt in veel gevallen tot slijtage. 
Vermoeidheid en spierspanningen in de rug en schouders zijn vaak het gevolg van 
langdurig zitten in een voorovergebogen werkhouding. Voor veel arbeidstaken is 
het noodzakelijk voortdurend te zitten.



risico op slijtage aangezien het product als arbeids-
technisch hulpmiddel wordt gebruikt. Voor pijnpa-
tiënten betekent dat verzachting van de pijn en een 
verkorting van het reïntegratieproces.

dE vERschiLLEndE modELLEn
real 2621 is in de standaarduitvoering uitgerust met 
een soepel taboeretframe zonder wielen. Dit samen 
met de mogelijkheid de zitting te draaien, zorgt 
ervoor dat in een zo gunstig mogelijke houding kan 
worden gewerkt. Indien men graag wil dat de stoel 
eenvoudig kan worden verplaatst zijn optioneel 
gemakkelijk rollende wielen (met of zonder rem-
hendel) verkrijgbaar. Er kan tevens een voetring
op worden gemonteerd als steun voor de voeten
tijdens het werken. 
 De real 2624 heeft een vierpotig frame met een 
ingebouwde rem. De krachtige rem die met beide 
benen kan worden bediend zorgt ervoor dat de stoel 

zeer stevig staat na het remmen. Nadat de stoel is 
stilgezet kan de remas uitstekend worden gebruikt 
om de voeten op te plaatsen tijdens het werken. 
Door de gemakkelijk rollende wielen van 75 mm 
kan men zich eenvoudig zittend in de stoel verplaat-
sen.
 real 2625 is uitgerust met een vijfpotig frame. 
De gemakkelijk rollende wielen van 75 mm maken 
verplaatsen eenvoudig. Dit samen met de mogelijk-
heid de zitting te kunnen draaien, kan op gunstige 
wijze de gewenste werkplek worden bereikt. De 
zithoogte van de real 2625 is iets lager dan bij de 
real 2621 en 2624. Daardoor is deze geschikt voor 
kleinere mensen. De stoelen zijn ontworpen aan de 
hand van hoge eisen die worden gesteld aan com-
fort, functionaliteit en slijtagevastheid.
 
De stoelen worden gemaakt in onze eigen fabrieken 
in Halmstad, Tranås en op Lindingö.

REAL 2621, 2624 en 2625 kunnen, al naar gelang 
uw wensen, eenvoudig met verschillende zittingen 
en maagsteunen worden uitgerust.

zittingEn
1 Zadelzit 36x36 cm
2 Ergomedic zitting 40x36 cm
3 Ronde zitting “toppig” 35 cm

mAAgstEun
4 Standaard maagsteun Medic 27x23 cm
5 Alternatieve maagsteun 33x16 cm
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REAL 2621
Uitgerust met:

Zadelzitting Medic 40x36 cm. 
Alternatieve maagsteun 33x16 cm.

Extra uitrusting:
Wielen 50 mm met rem.

REAL 2624
Uitgerust met: 

Zadelzitting Medic 40x36 cm.
Maagsteun Medic 27x33 cm.

REAL 2625
Uitgerust met: 

Zadelzit 36x36 cm.
Alternatieve maagsteun

33x16 cm.

     

modELL 2621 2621-1 2624 2624-1 2625 
Gaslyftomat Ja* Ja* Ja* Ja* Bevestigde 
Lyftomat - - Ja Ja -
Handmatig kantelbare zitting (+22o/-14o) Ja* Ja* Ja* Ja* Ja*
Rotatievergrendeling Ja* Ja* - - Ja
Maagplaat Medic 27x23 cm Ja* Ja* Ja* Ja* Ja
Maagplaat laag 33x16 Ja Ja Ja Ja Ja
Glijbuttons Ja* Ja* - - -
Wiel 75 mm - - Ja* Ja* Ja
Wielvormige poten 50 mm Ja Ja - - -
Door gewicht remmende wielen 50 mm Ja Ja - - -
Wielen 50 mm met rem Ja Ja - - -
Rem - - Voetrem* Voetrem* -
Zithoogte cm 60-80 70-90 60-80 70-90 50-70
Zadelzitting Medic 40x36 cm Ja* Ja* Ja* Ja* Ja
Alternatieve zadelzitting Ergomedic 40x36 Ja Ja Ja Ja Ja
Alternatieve zadelzitting 36x36 cm Ja Ja Ja Ja Ja*
Alternatieve zadelzitting 41x41 cm Ja Ja Ja Ja Ja
Frame cm (breedte x diepte) 42,5x42,5 42,5x42,5 43x48 43x48 -
Maximaal gebruikersgewicht 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg

*standaard
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