
RECARO*

Ergonomische stoelen van RECARO, zoals de RECARO 
Ergomed, kunnen zodanig worden ingesteld dat ieder postuur 
een juiste ondersteuning krijgt. RECARO stoelen ondersteunen 
de ruggenwervel en ontlasten diverse spiergroepen waardoor  
u meer ontspannen reist.

Een investering in een RECARO autostoel betaalt zich altijd uit. 
Een RECARO stoel gaat lang mee. Door de modulaire bouw 
zijn kwetsbare onderdelen -zoals de instapzijwang- eenvoudig 
te vervangen. Hierdoor neemt de levensduur van de stoel 
significant toe. Een levensduur van 10 jaar of 500.000 km zijn 
niet bijzonder. De stoel kan eenvoudig worden overgebouwd 

naar een volgende auto. Door de vele instelmogelijkheden kan 
iedereen een juiste zithouding vinden. Een op maat gemaakte 
stoel beperkt de inzet van een bedrijfswagen en uw ARBO 
arts is blij  met u. Tot slot bieden styling en uitstraling een 
meerwaarde aan uw bedrijfswagen(s).

Veel mensen zitten lang achter het stuur. Meestal voor het werk, soms recreatief. Dit kan mede oorzaak 
zijn van rugproblemen bij een onjuiste zithouding of een slechte stoel. Rugproblemen vormen een 
belangrijke factor voor ziekmeldingen. U heeft al een RECARO voor twee weken ziekengeld!

Uw RUg VERzEkERD

*Certified and recommended are following products:  
RECARO Ergomed E, Ergomed ES, Style Sportline,  
Style Topline, C 6000, C 7000.

Certified and recommended by Association Forum Healthy Back – 
Better Living and Federal Association of german Back Schools. 
More information: AgR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen,
Phone + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de



1. ga goed achterin de stoel 
zitten, zodat uw onderrug goed 
contact maakt met de rugleuning. 
Voor de juiste zitafstand zorgt u 
dat uw knieën licht gebogen zijn 
bij een volledig ingedrukt pedaal.

5. Stel de zitvlakverlenging in. 
Vuistregel hierbij is dat er twee tot 
drie vingers tussen uw knieholte 
en stoel passen. Bij een hogere 
zitpositie, waarbij de hoek van de 
onderbenen bijna 90 graden is, 
mag dit vier vingers zijn.

2. zorg dat uw rug volledig 
tegen de leuning rust. Verstel de 
rugleuning nu zodanig dat u met 
licht gebogen ellebogen het stuur 
kunt vasthouden. Uw schouders 
blijven in contact met de leuning 
bij het draaien aan het stuur.

6. Stel de lendensteun in naar 
behoefte. gedurende langere 
ritten kunt u dit aanpassen om 
uw houding tijdens het rijden te 
kunnen veranderen.

3. Stel de hoogte zodanig in dat 
het zicht rondom u en op het 
instrumentenpaneel niet wordt 
belemmerd.

7. De zijwangen van de 
rugleuning dienen aan te sluiten 
op uw lichaam zonder druk uit te 
oefenen.

4. Stel de zithoek van de zitting 
zodanig in dat uw bovenbeen 
zonder het pedaal in te drukken 
op de zitting rust. Indien nodig 
stelt u de rugleuning nogmaals af 
op de nieuwe ontstane houding.

8. Stel tot slot de hoofdsteun 
zodanig in dat deze even hoog 
staat als de bovenzijde van uw 
hoofd en zorg dat de afstand tot 
uw hoofd circa 2 cm bedraagt
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RECARO Ergomed E en ES (met/zonder airbag)

Highlights:

 ·De Rolls Royce onder de autostoelen

 ·Vervult de meeste ergonomische behoeften

 ·De beste oplossing voor chauffeurs met rugproblemen

 ·  Beloond met een AgR zegel als bewijs dat deze aan de hoogste ergonomische eisen 
voldoet.

 
Uitrusting:

 ·RECARO klima pakket: verwarming en ventilatie zorgen voor een aangenaam comfort.

 ·  Hoek en hoogteverstelling voor een optimale lichaamshouding 

 ·zitvlakverlenging

 ·  Twee kamer lendensteun. Iedere rug de juiste ondersteuning op de juiste plaats.

 ·geïntegreerde universele zij airbag 

 ·Elektrisch instelbare zijwangen in rugleuning en zitting (Ergomed ES)
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