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 35 – RED
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 92 – MARINE
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 81 – SEA GREEN

65 – LILAC

96 – TIN

 82 – MOUSE GREY

 83 – NATURAL

 84 – CHOCOLATE
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Wegwerp beenbeschermers 
verkocht per 100 stuks

Ref. 2804-01

Papierrolhouder
max. breedte 50 cm, 

diam. 20 cm - Ref. 167-10

Verstelbare hoofdsteun
Ref. 2802-01

Crystal bescherming
Ref. 2806-01

Vastklembaar RVS bakje
Ref. 2864-10

Vastklembaar vierkant 
RVS bakje

Ref. 2864-01

• ACCESSOIRE

Armsteun met zadelwerk

Geleidelijke 
hefsnelheid, 
bevordert de 
gemoedsrust
van de patiënt 
tijdens het 
positioneren.

Eenvoudig te 
onderhouden 
kleur: Grijs 
met gebroken 
 wit als 
contrastkleur.

Handgrepen 
onder de 

kniesteunen, 
voor beter 

afstellen van  
de lengte.

Hoogte:
• min.: 51 cm

• max.: 154 cm

• Zitting: Bodyshape met 2-lagen 
geheugenschuimmatras 

• Antibacteriële zitting van M1 
brandklasse (onbrandbaar)

Lendensteunsysteem met 
opblaaspeer die door de patiënt 

wordt bediend
Ref. 2880-01

• OPTIE

Accu
Ref. 2892-01

Afvalzakhouder
Ref. 2874-01

10 rollen van
20 vuilniszakken

Ref. 962

Kniesteunen Opgenomen werkhoogte

Ref. 2800-10 Mechanisch gedeelte 110 cm

Ref. 2800-20 Gasveer 110 cm

Ref. 2800-30 Elektrische cilinder Aanpasbare

Geschikt voor 
patiënten tot 200 kg

• Netto gewicht: 99 kg
• Bruto gewicht: 120 kg

Apolium is de eerste behandelstoel van Frans fabricaat ontworpen voor en door 
specialisten in podologie. Apolium is het resultaat van grootschalig onderzoek 
onder pedicures en podologen en werd speciaal ontworpen voor gebruik in 
uw praktijk.

Naar aanleiding van de ergonomische studie voor deze stoel kon de ideale 
vorm worden ontworpen voor een natuurlijk comfortabele positie van de patiënt 
en voor het aangenaam en eenvoudig uitoefenen van uw vak. Het innoverende 
ontwerp zorgt voor een betere toegankelijkheid van de stoel die een minimale 
hoogte van 51cm heeft en die de ontspanning van uw klanten stimuleert tijdens 
de behandeling.

Voor nog meer veiligheid en hygiëne stijgt dit bijzondere ontwerp van Apolium 
uit boven de huidige normen en in navolging van de medische regelgeving: 
totaal geen knelgevaar, veiligheidssensor, geen kantelgevaar...

ONTWERP
-  Speciaal ontworpen vorm voor een ideale natuurlijk comfortabele positie voor het 

menselijk lichaam, waarin de druk op de raakvlakken zoveel mogelijk wordt beperkt;

- Design met strakke lijnen dat eenvoudig wordt opgenomen in uw behandelomgeving;

- Seamless zadelwerk, zonder naden en eenvoudig schoon te maken;

- Beter toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, via de voorkant of de zijkant;

- Zeer stabiel, ongeacht de positie van de patiënt.

COMFORT
-  Bodyshape zadelwerk1 in twee lagen met vormgeheugen, wat de ontspanning van 

uw patiënt stimuleert;

- Intuïtief draadloos pedaal om de stoel zacht en vloeiend te bewegen;

-  Persoonlijk instelbare programmering van uw twee favoriete posities, uit te voeren in 
één klik;

- Noodaccu (optioneel) en bakje als accessoire;

-  Optimaal onderhoudsgemak door de goede bereikbaarheid van alle zichtbare delen, 
antibacterieel zadelwerk van brandklasse M1 en aangepaste beschermingsaccessoires.

GEBRUIKSERGONOMIE
- Lage stand tot 51 cm, hoge stand tot 154 cm;

- Losse functionele kniesteunen met verstelbare diepte (+ 20cm) en met gespreide positie;

- De eerste volledig veilige podologiestoel zonder knelgevaar en met veiligheidssensor;

-  Ergonomische bedieningsorganen: hefcontrole door middel van het intuïtief draadloos 
pedaal en eenvoudig te verstellen kniesteunen.

1 Bodyshape: Tijdens het heffen wordt de positie van de patiënt niet veranderd
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