
 

 

 

  

Opties en mogelijkheden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accu (stand alone)  
Voor de situatie waarbij er bijv. gevaar bestaat dat de gebruiker over het snoer kan 
vallen, is de optioneel te bestellen accu leverbaar. Afhankelijk van het gebruik is de 
accu dagenlang bruikbaar (ca. 1,5 uur continu). Opladen kan met behulp van de 
speciale oplaadunit. De accu kan niet geleverd worden in combinatie met RCPM 
en/of infraroodbediening. 

Armlegger aangepast in hout (mogelijk bij modellen 212, 243/253) 
Het voorste gedeelte van de armlegger wordt vervangen door een open houten 
armlegger. Hierdoor kan men zich gemakkelijker afzetten bij het opstaan. 

Fitform heeft de volgende houtkleuren in haar collectie. Bekijk de 
verkoopformulieren voor de mogelijkheden.  
  - 21 Blank gelakt;  
  - 22 Classic Dark;  
  - 23 Classic Light; 
  - 31 Zwart;  
  - 33 Kersen. 
Indien u afwijkende houtkleuren wenst, kunnen wij u blank onbewerkt leveren. 

Beensteun, extra verlengd  
Bij activering van de beensteun komt automatisch een extra verlengstuk uit. Het 
verlengstuk geeft een extra verlenging van ca. 8 cm. De bestaande beensteun blijft 
tevens op maat instelbaar bij wijziging van de zithoogte. De extra verlengde 
beensteun is bekleed in Stamskin (zwart), maar kan tegen een meerprijs ook 
geleverd worden in dezelfde kleur en kwaliteit bekleding van de fauteuil.  

Biezen (mogelijk bij modellen 243/253, 247/257, 267/277)  
De biezen worden standaard uitgevoerd in leer. Fitform heeft de volgende 
leerkleuren in haar collectie.  
  - crème;  
  - donkergroen;  
  - donkerblauw;  
  - donkerrood; 
  - donkerbruin; 
  - zwart.  
Ook kan gekozen worden om de bies uit te voeren in dezelfde kwaliteit en kleur als 
de fauteuilbekleding. Voor een andere kleur in dezelfde kwaliteit geldt een 
meerprijs.  

Draaiplateau  
Het draaiplateau is o.a. zeer geschikt voor mensen die klein behuisd zijn, of die 
vanwege bepaalde ziektebeelden moeilijk hun nek/lichaam kunnen draaien. Het 
draaiplateau zorgt ervoor dat de fauteuil vrijwel moeiteloos 360 graden kan draaien. 
In de sta-opstand wordt het draaiplateau automatisch tegen wegdraaien 
geblokkeerd. Bovendien neemt het weinig ruimte in beslag en kan hiermee in de 
standaard uitvoering een minimale zithoogte van 41 cm worden bereikt. (Meerprijs 
dunnere zitting zithoogte 40 cm en 39 cm). 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fitMotion automatisch beweegsysteem 
fitMotion is een intelligent beweegsysteem voor mensen die veel zitten en bestaat 
uit 2 verschillende bewegingen: Pressure Relief (korte houdingsvariatie in de 
neutraalstand) en Slow Motion (schommelbeweging in de relaxstand). fitMotion 
activeert de doorbloeding en de zuurstofopname van de huid en werkt 
ontspannend. 
 
Pressure Relief: Wanneer je rechtop zit, met de voeten aan de grond, verstelt 
fitMotion de stoel iedere minuut enkele graden. Dat gebeurt automatisch, je merkt 
het nauwelijks maar je zitvlak vaart er wel bij. Door de beweging bouwt zich minder 
druk op en wordt de doorbloeding en zuurstofopname van de huid geactiveerd. 
 
Slow Motion: Wanneer de beensteun in de relaxpositie staat, geeft de stoel elk 
kwartier - via een trilling - een signaal dat het tijd is om te bewegen. Als je daar niet 
op reageert, gaat de stoel automatisch in een langzame schommelbeweging. Dit 
geeft een positief effect op de drukbelasting onder het zitvlak en voorkomt 
vochtophoping in de onderbenen. Bovendien zorgt deze beweging voor een heerlijk 
ontspannen gevoel in het hele lichaam. 
 

Handbediening infrarood  
De infrarood bediening maakt het mogelijk om de Fitform-fauteuils op afstand te 
bedienen met een snoerloos bedieningskastje. De bediening moet wel in de buurt 
van de fauteuil worden gebruikt. De infrarood bediening is niet leverbaar met accu. 

Incontinentiemat 
Deze mat is aan de bovenzijde uitgevoerd in dezelfde bekleding als de fauteuil. Aan 
de onderzijde heeft deze een waterdichte laag. Wanneer gekozen wordt voor een 
wasbare bekledingstof kan de incontinentiemat in zijn geheel worden uitgewassen 
in de wasmachine op 30 graden. 

Kussens (zitting) 
Fitform heeft de volgende zitkussens in haar collectie:  

- Zitting zacht latex < 70 kg lichaamsgewicht; 
Hier wordt de standaard vormschuim 9 cm dikke zitting vervangen door een 
perfolatex (R1 kwaliteit) zitting. Dit is een zeer zacht materiaal. Deze zitting is goed 
geschikt voor mensen met een laag lichaamsgewicht, maar wel beschikken over 
wat ‘’zitvlees’’. Deze zitting is minder goed geschikt voor mensen met uitstekende 
zitbeenknobbels omdat die door de latex heen kunnen duwen, waardoor deze op 
de nosagveren van de zittingplaat terecht komen.  

- Zitting zacht 70 - 90 kg; 
De standaard vormschuim zitting van 9 cm wordt eerst 4 cm dunner gemaakt en 
daarna voorzien van een zachtere perfolatex toplaag (R1 kwaliteit) van 4 cm. Dit zit 
iets steviger dan een volledige latex zitting. Men heeft het zachte gevoel van latex, 
maar door de stevigere ondergrond blijft de zitting langer haar vorm behouden. 
Deze zitting is met name erg goed geschikt voor mensen met uitstekende 
zitbeenknobbels of voor mensen met een lichaamsgewicht tussen de 70 en 90 
kilogram.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

- Fitcomfort zitkussen met traagschuim < 70 kg;  
Deze zitting is opgebouwd uit 4 cm Bultex koudschuim en 5 cm traagschuim SG 
waarde 60. Dit kussen kan ook worden ingezet als preventief anti decubitus 
zitkussen. Het voelt comfortabel en zacht aan en geeft voldoende steun.  

- Fitcomfort zitkussen met traagschuim 70 - 90 kg; 
Deze zitting is opgebouwd uit 4 cm Bultex koudschuim en 5 cm traagschuim SG 
waarde 60. Dit kussen kan ook worden ingezet als preventief anti decubitus 
zitkussen. 

- Fitcomfort zitkussen met traagschuim > 90 kg; 
Deze zitting is opgebouwd uit 4 cm Bultex koudschuim en 5 cm traagschuim SG 
waarde 1000. Dit kussen kan ook worden ingezet als preventief anti decubitus 
kussen. 

-Zitkussen met Intelli-Gel geïntegreerd; 
In het standaard vormschuim zitkussen is het drukverlagende materiaal Intelli-Gel 
geïntegreerd. Goed tegen decubitus maar ook zeer comfortabel. De 
drukverlagende eigenschappen van Intelli-Gel komen het beste tot hun recht 
wanneer de bekledingstof naar beide zijden goed rekbaar is. In het stoffenoverzicht 
hebben wij voor u de mate van rekbaarheid aangegeven. 

Kussens (hoofdkussens) 
Alle hoofd-/nekkussens van Fitform hebben een band waarmee deze over de 
rugleuning van de stoel kunnen worden gelegd en op de gewenste hoogte kunnen 
worden gepositioneerd. Ze zijn voorzien van een ritssluiting en van een 
voorgevormde vulling of los gevuld met fiberfill.  
De meest gebruikte zijn: 

 - Hoofd/nekkussen 1 
Voorgevormd luxe en vol hoofdkussen. Afmeting is ca. 40 cm breed en 22 cm 
hoog. 

 - Hoofd/nekkussen 3 
Dikkere nekrol, gevuld met losse fiberfill vulling. Afmeting is ca. 45 cm breed en 15 
cm hoog. 

 - Hoofd/nekkussen 5 druppelvorm 
Groot voorgevormd zacht aanvoelend hoofdkussen. Het hoofdkussen heeft een 
lange band en kan daardoor omgedraaid worden. Geschikt voor mensen met een 
kyfotisch gegroeide rug. Afmeting is ca. 40 cm breed en 25 cm hoog. 

- Hoofd/nekkussen 6 
Luxe en vol hoofdkussen (als hoofdkussen 1) met losse fiberfill vulling. Afmeting is 
ca. 40 cm breed en 22 cm hoog. 

- Hoofd/nekkussen 8 met ingestikte bies 
Voorgevormd kussen. Afmeting is ca. 42 cm breed en 23 cm hoog. 

 - Hoofd/nekkussen 9 
Premium hoofdkussen met vaste vulling. Afmeting is ca. 42 cm breed en 26 cm 
hoog. 

 - Hoofd/nekkussen 10 
Premium hoofdkussen met vaste vulling (als hoofdkussen 9) en met RVS 
contragewicht. Afmeting is ca. 42 cm breed en 26 cm hoog. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCPM zitsysteem  
Dit is een zitsysteem waarbij de zitting ter hoogte van de zitbeenknobbels, direct 
onder de wervelkolom 1 à 2 graden heen en weer beweegt. Deze beweging 
stimuleert de pompfunctie van de tussenwervelschijven in die mate dat de 
wervelkolom in lengte toeneemt. Zo wordt passief zitten vanzelf actief zitten en 
nemen rugklachten af.  
Minimale zitbelasting (volledig ondersteund en gekanteld) in combinatie met 
beweging (RCPM) is de best mogelijke zitpositie voor de rug. Mensen met lage 
rugklachten die meer dan 1 à 2 uur per dag in hun fauteuil zitten, hebben baat bij 
het RCPM zitsysteem. Bij rugklachten die worden veroorzaakt door 
bekkeninstabiliteit of door een gebroken wervel, is het RCPM zitsysteem niet aan 
te raden.  
De rotatie onder het zitvlak wordt door een motor tot stand gebracht en is voor de 
gebruiker niet zichtbaar en nauwelijks hoorbaar. Het mechaniek is voorzien van 
een aan/uit schakelaar die zich bevindt in één van de opbergetuis van de 
fauteuil. Wanneer het RCPM-systeem aan staat, beweegt de fauteuil alleen als 
er iemand in de fauteuil plaatsneemt. Het RCPM zitsysteem is niet leverbaar in 
combinatie met een accu. 

Smart Bediening 
Smart bediening biedt een combinatie van persoonlijk zitcomfort, gebruiksgemak 
en veiligheid. Het is bij uitstek geschikt voor mensen die het prettig vinden dat 
hun favoriete stoelbewegingen voorgeprogrammeerd zijn, in combinatie met een 
gemakkelijke handbediening. 
Dit biedt Smart bediening: 

• Vier verschillende ‘op maat’ ingestelde bewegingsmogelijkheden 
afgestemd op wat de gebruiker wenst en nodig heeft. 

• De bewegingsmogelijkheden zijn eenvoudig vooraf instelbaar en kunnen 
op elk moment gewijzigd worden. Dit maakt het mogelijk om optimaal en 
gemakkelijk in te spelen op veranderende behoeften. 

• Een gebruiksvriendelijke handbediening. 
• De mogelijkheid tot vergrendeling. 

 
Topline 
In de luxe Topline uitvoering worden de opties elektrisch verstelbare hoofd- en 
lendensteun, verwarming en memory functie gecombineerd aangeboden. Hiertoe 
wordt een ander (groter) handbedieningskastje meegeleverd die over alle 
knoppen beschikt om de afzonderlijke opties te kunnen bedienen. 
 
Elektrisch verstelbare hoofdsteun:  
Door een extra motor te gebruiken, kan de hoofdsteun (Topswing) elektrisch in 
de gewenste positie worden gesteld.           
Elektrisch opblaasbare lendensteun: 
De luchtdruk in de lendensteun kan met een druk op de knop veranderd worden 
terwijl de gebruiker in de fauteuil zit. Net als bij de handmatig bedienbare 
lendensteun, is ook deze elektrisch opblaasbare versie in hoogte verstelbaar. dIt 
gebeurt wel manueel. 
Verwarming in zitting en rug: 
Zowel de zitting als de onderzijde rug beschikt hiermee over een 
verwarmingsfunctie die die met een druk op de knop in 3 standen te bedienen is. 
Memory functie: 
Met behulp van de memory functie-knoppen kunnen 2 voorkeursposities worden 
vastgelegd en met een druk op de knop worden opgeroepen.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Topswing rugleuning  
Door de rugleuning op hoogte van ongeveer 30 cm van de bovenkant van de 
fauteuil te buigen, kan de gebruiker zelf de gewenste steun bepalen. De topswing 
rugleuning heeft zowel naar voren als naar achteren een begrenzing. 

Verwarming 
Voor de koude wintermaanden is het mogelijk om verwarming te bestellen in de 
stoel. De zitting en de rugleuning worden voorzien van een verwarmingselement. 
De verwarming werkt op lage spanning en werkt 20 minuten voordat deze vanzelf 
uitschakelt. De verwarming is beveiligd tegen oververhitting en voldoet aan alle 
benodigde veiligheidsnormen. Om de verwarming te bedienen wordt een apart 
bedieningskastje bijgeleverd. Deze zit standaard aan de andere zijde dan waar 
het bedieningskastje van de andere stoelfuncties zich bevindt. Verwarming is 
helaas niet mogelijk in combinatie met accu. 

Verstelbare lendensteun 
De in hoogte en dikte verstelbare lendensteun bestaat uit een luchtlendenpompje 
dat in hoogte kan worden ingesteld. Achter de rits aan de achterzijde van de 
fauteuil kan men m.b.v. een knop het lendenpompje in hoogte verstellen. Met 
behulp van het opblaasbalgje kan men de gewenste dikte van de lendensteun 
bepalen. 

N.B.Verstellen is alleen mogelijk als het pompje leeg is. 

Zithoogte 38/39 cm  
Bij het realiseren van een zithoogte van 38 of 39 cm, wordt er 2 cm van het 
zitkussen afgehaald. Deze zithoogten zijn dan ook alleen geschikt voor mensen 
met een lichaamsgewicht van < 70 kg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellco International B.V. 

Randweg 17 
5683 CL Best 

Postbus 247, 5680 AE Best 
Tel.: +31 (0)88 - 33 88 100 
Fax: +31 (0)88 - 33 88 199 

e-mail adres: info@wellco.nl 
Internetadres: www.wellco.nl / www.fitform.nl 

 
IBAN-nr NL95 FVLB 0699411084 

KvK 17080072 
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