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Rolstoelgebruikers hebben vaak problemen om comfortabel aan een vaste tafel plaats te nemen. Knelpunten zijn: moeilijk 
reiken aan objecten verder op de tafel, puntige tafelhoeken, niet dicht genoeg aan de tafel kunnen schuiven en niet onder 
de tafel kunnen met de rolstoel. 

ZitSta kan hiervoor de oplossing bieden. Door hoogteverstelling en maatwerk van het tafelblad kunnen wij het rolstoelge-
bruikers comfortabeler maken. 

Bovendien kan het ZitSta meubel veelzijdig worden ingezet, niet alleen als bureau, maar ook als lessenaar, hobbytafel, 
werktafel, ... 

Waarom ZitSta® voor rolstoelgebruikers?



Onze ZitSta bureaus zijn in de hoogte verstelbaar van 
minimum 65 cm tot maximum 130 cm. Hiermee onder-
scheiden wij ons van de doorsnee in hoogte verstelbare 
bureaus. 

In hoogte verstelbaar

De draagkracht van het bureaumeubel moet hoog zijn. 
Stabiliteit is daarom belangrijk. Er zijn verschillende 
componenten die de stabiliteit van een ZitSta bureau ga-
randeren: driedelige poot, het dikste deel van de poot zit 
onderaan en versmalt naar boven toe en tot slot staat de 
poot centraal op de voetplaat. 

Bij ZitSta bieden wij deze componenten aan, terwijl an-
dere in hoogte verstelbare bureaus slechts beschikken 
over een tweedelige poot, het smalste deel van de poot 
bevindt zich onderaan en de poot staat niet centraal op 
de voet. Hierdoor wordt het gewicht niet gelijkmatig ver-
deeld. Ook de dikte van het staal in het frame draagt bij 
aan de stabiliteit. 

Stabiliteit

Eigenschappen

Er bestaan 2 mogelijke bedieningen van in hoogte ver-
stelbare bureaus; elektrische aandrijving of met zwengel. 

Bij een elektrische aandrijvijng is het bureau steeds moei-
teloos te verstellen, ongeacht welk gewicht op deze tafel 
staat. De aandrijving werkt enkel als de knop wordt inge-
drukt, wanneer de knop losgelaten wordt, stopt ook de 
hoogteverstelling. Dit is een standaardbeveiliging.
 
Wanneer er geen elektrische aansluiting is voor een Zit-
Sta tafel kan u kiezen voor een bureau met zwengel. De 
zwengel vergt echter meer inspanning en het duurt wat 
langer om de tafel in hoogte te verstellen. 

Bediening



Onze ZitSta bureaus met elektrische aandrijving zijn 
steeds voorzien van een display. Dit is zeer belangrijk om 
te zien op welke hoogte de tafel effectief staat. 

Daarnaast bevat het display ook een geheugenfunctie. 
Het is vanzelfsprekend dat niemand telkens opnieuw 
gaat uitmeten welke zijn/haar ideale hoogte is. De geheu-
genfunctie kan vier hoogtes opslaan, ideaal als meerdere 
personen de tafel gebruiken. 

Display / Geheugenfunctie

Eigenschappen



Eigenschappen

Elk bureaublad wordt op maat gemaakt en kan ook aan-
gepast worden aan de persoon zelf, dit door een uitspa-
ring in het bureaublad. Hiervoor dient eerst een opme-
ting  te gebeuren, aangezien elke persoon anders is. Dit 
is vooral voor rolstoelgebruikers een interessante optie, 
omdat zo alle objecten op het bureau ook voor hen bin-
nen handbereik zijn. 

Uitsparing bureaublad

Standaard is de BiVO Care voorzien van afgeronde hoe-
ken in de plaats van rechte hoeken, zodat men zich niet 
kan kwetsen.

Afgeronde hoeken bureaublad



Onze ZitSta bureaus kunnen ook verder uitgebreid wor-
den met een anti-bots sensor. Zodra de sensor een ob-
ject detecteert onder de tafel, stopt de tafel automatisch 
met bewegen. Bijvoorbeeld bij een ladenblok (zie foto).

Anti-bots sensor

Optioneel

Wanneer uw ZitSta tafel effectief wordt gebruikt als bu-
reau kan u deze voorzien van een kabelgoot. Hierin wor-
den alle kabels (zoals van uw scherm, computer, telefoon, 
bureaulamp, ...) netjes verzameld. 

De kabelgoot wordt best gebruikt in combinatie met een 
kabeldoorvoer in het blad, zodat ook op het bureaublad 
de kabels mooi worden weggeleid naar de kabelgoot.  De 
positie van de kabeldoorvoer kan zelf gekozen worden. 

Kabelgoot en kabeldoorvoer



Standaard bovenbladen zijn in melamine, ook mogelijk  in 
HPL, Fenix en Halifax op aanvraag. De dikte van de bo-
venbladen is standaard 25mm, andere diktes zijn op aan-
vraag. De kleuren zijn standaard wit, grijs of donker eik, 
maar ook hiervoor zijn er varianten op aanvraag. 

Materiaal bovenblad

Het onderstel bestaat uit gepoedercoat metaal en is te 
verkrijgen in de kleuren wit, zilvergrijs of zwart. 

De onderstellen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Materiaal onderstel

Specificaties


