THE RIGHT CHAIR VOORKOMT EN VERLICHT RUGKLACHTEN
Een goede zithouding is geen overbodige luxe. We brengen immers een groot deel van
ons leven zittend door. Zitten belast onze rug meer dan liggen en staan ; liggen geeft 35 %
druk op de rug, staan 100 % en slecht zitten 280 %. Een correcte zithouding is essentieel
om de belasting op rug te verminderen.
Het ergonomisch ontwerp van The Right Chair verlicht bestaande rugklachten en
voorkomt latere rugklachten. Daarom zijn er naast particulieren ook verschillende
ziekenhuizen en rusthuizen die gebruik maken van The Right Chair.
Het concept, bedacht door Christiane Deryckere, manueel therapeut en licentiaat in
lichamelijke opvoeding en kinesitherapie, is gebaseerd op haar jarenlange ervaring en
diepgaande studie. Dankzij het verstelbare zitgedeelte, stevige lendensteun en
boogvormige armsteunen biedt The Right Chair niet enkel een comfortabel gevoel, maar
ook een heilzaam effect.
Het positief effect van The Right Chair op de onderrug, bovenrug en nek kan je zien op de
onderstaande radiografie. Deze test geeft duidelijk de foutieve ondersteuning in een
zachte zetel (rode lijn ) en de correcte steun van The Right Chair in de zit- en lighouding
( gele lijn ).
U hoeft ons echter niet te geloven op ons woord : Kom vrijblijvend The Right Chair
testen en overtuig uzelf.

MET DE HAND GEMAAKT
Ieder lichaam is uniek. Daarom is een goede ergonomische zetel aanpasbaar aan uw
lichaam. The Right Chair garandeert een ideale zithouding door : aanpasbare beenlengte
en lendensteun. De modellen zijn verkrijgbaar in vier verschillende hoogtes.
Bovendien wordt de zetel volledig ambachtelijk gemaakt in eigen atelier zodat wij de
kwaliteit van het gehele productieproces kunnen opvolgen.
Momenteel hebben we 5 modellen ontworpen :
relaxzetel
duo-relax
1-zit
2-zit
3-zit

Elk van de modellen biedt de ergonomische stabiliteit en het comfort eigen aan The
Right Chair en wordt volgens de hoogste kwaliteitsnormen gefabriceerd.

