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ULTIEM COMFORT
MET ERGODESIGN
MEUBELEN
Slaapcomfort op
lichaamsmaat
Optimaal ontspannen
dankzij ergonomie
Ergodynamisch werken
voorkomt rugklachten
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“

Laat pijn jouw leven
niet bepalen...
Kies voor ergonomie.
Kies voor comfort!

”

PAK DE OORZAKEN
VAN RUGPROBLEMEN AAN
Er is goed nieuws voor wie met rug- en/of nekpijn kampt: dankzij ergonomische meubelen kunnen we
je comfort en bijgevolg je levenskwaliteit aanzienlijk verhogen. Wie rugpijn heeft, zal dit beamen:
een juiste zit- of lighouding verlaagt de pijn, maar een verkeerde houding leidt alleen maar tot meer ongemakken.
Bij Ergodôme gaan we op zoek naar het (zit- of slaap)comfort dat bij je past om je leven zo comfortabel mogelijk
te maken. Zo proberen we ons steentje bij te dragen aan jouw levenskwaliteit.

COMFORTABELE
RELAXZETELS & SALONS

DYNAMISCHE
WERKSYSTEMEN

ERGONOMISCH
SLAAPCOMFORT

Heerlijk relaxen is voor ruglijders geen
evidentie: vaak is er te weinig steun in de
rug van de zetel of het salon en komt de
wervelkolom in een verkeerde houding
terecht waardoor er weer pijn ontstaat.

Véél rug- en nekproblemen ontstaan
door een gebrek aan beweging op de
werkvloer. Dynamische werksystemen
spelen op deze problematiek in en worden
op jouw maat samengesteld.

Een ergonomisch verantwoorde matras is
specialistenwerk. Veel matrassenmerken
beweren ergonomisch te zijn, maar dat
is larie: de keuze is vaak beperkt tot een
harde, een medium of een zachte matras.

Ergodôme oplossingen zijn in alle opzichten
uniek: je vindt er talrijke relaxzetels in
verschillende maten (zelfs maatwerk is mogelijk)
met allerlei opties. Ook onze salons zijn voorzien
van ergonomische functies om samen met het
gezin in alle comfort te kunnen relaxen!

De ergonomiespecialisten analyseren eerst
hoe je werkpost aangepast kan worden en
stellen dan specifieke oplossingen voor.
Uniek is dat je (bureau)stoelen twee weken
gratis kan uittesten, zonder enige aankoopverplichting.

Bij Ergodôme is iedere matras puur maatwerk: we bouwen voor jou de matras die
het best bij je lichaam en je lighouding past,
zowel voor een enkele als dubbele matras.
Na een testperiode van vier maanden kan de
matras nog gratis aangepast worden.
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ZORGT VOOR JE RUG,
DAG EN NACHT!

ERGONOMIE

OPTIMAAL ONTSPANNEN
DANKZIJ ERGONOMIE

Salons met
ergonomische
functies

Een (relax)zetel is voor een groot stuk maatwerk en moet passen bij jouw lichaam. Vergelijk het hiermee: je trekt
toch ook geen schoenen aan die te klein of te groot zijn? Waarom niet? Omdat het pijn zou doen.
Ergodôme biedt je relaxzetels en salons op maat van jouw lichaam, met functies aangepast aan jouw noden.
Alleen zo bekom je een volledig ontspannen lichaam en rust zonder pijn!

UITGEBREID GAMMA

UNIEK

Om rekening te kunnen houden met de verschillende noden die onze
klanten hebben, beschikken onze zitspecialisten over verschillende,
unieke relaxsystemen en -functies om jouw comfort te garanderen.

Ergonomische
relaxpositie

Wat bepaalt
jouw comfort?

EXTRA OPTIES

Wanneer jouw lichaam in alle posities goed ondersteund is, heb
je geen last van opgespannen spieren en wervels en ontspant je
lichaam optimaal. Naast een elektrische voetenbank en rugleuning
hebben ergonomische relaxen nog enkele troeven zoals een unieke,
ontspannende bekkenkantelfunctie, elektrische nekverstelling
of extra lendensteun.

TRENDING

juiste zitdiepte

juiste zithoogte

Combinatie stof
en leder

juiste rughoogte

STIJLVOL DESIGN

Zitcomfort primeert bij Ergodôme, maar het oog wil ook wat... Dankzij de
grote keuze aan eigentijdse modellen, stoffen en ledersoorten stellen
wij een mooie relaxzetel of salon samen die jouw woonkamer opwaardeert.
Ergodôme maakt een mooie combinatie tussen het functionele en
het visuele, tussen ergonomie en stijl... tussen design en comfort!

juiste armleuning

juiste lendensteun

juiste neksteun

RELAXEN

Comfortabel,
mooie uitstraling
& vooral handig!

MOEILIJK IN EN UIT DE ZETEL ...
WAT NU?
Heb je problemen met rechtstaan uit je zetel?
Dan is een relaxzetel met opstahulp de oplossing. De ingebouwde motor brengt de relax in een positie
die je helpt bij de opstabeweging, waardoor je zonder moeite in en uit je zetel kan stappen.
Makkelijk, comfortabel en zonder risico op vallen!

De moderne senior beseft dat hij actief moet blijven en zoekt oplossingen voor de kleine of grote kwalen waar hij mee
kampt. Een relaxzetel met opstahulp is een doeltreffende oplossing om het leven een stuk comfortabeler te maken.
En er zijn nog tal van voordelen…

STIJL EN MAATWERK

Bovendien gaat het ook al lang niet meer om een lelijke
oubollige zetel. Integendeel zelfs. Dankzij innovatieve
technieken is een opstahulpmotor mogelijk in talloze, mooi
afgewerkte relaxzetels. Van klassiek tot modern en eigentijds
design, in leder, stof of de combinatie van beide.

EXPERT AAN HUIS

Bij Ergodôme kan je een grote collectie aan relaxzetels
ontdekken en uitproberen. De specialisten helpen je bij de
juiste keuze van de zetel die het best aan jouw wensen en
noden voldoet.
Kan je zelf niet tot in de winkel komen?
Geen probleem, onze adviseurs komen tot bij u thuis.

MAXIMAAL COMFORT

Makkelijk rechtstaan is één ding, maar comfortabel rusten
is minstens even belangrijk.
De nieuwste generatie ergonomische relaxzetels
biedt je een ongekend comfort, waardoor je heerlijk kan
ontspannen.

Heb jij (of familielid) dringend een zetel nodig?
Ergodôme heeft een mooi gamma aan modellen die
heel snel bij je thuis geleverd kunnen worden en op maat
afgesteld.

Dankzij de unieke bekkenkanteling zal je minder pijn in
de rug ervaren. Je kan ook de benen hoger leggen, wat heel
doeltreffend is bij pijnlijke benen of voeten. Voor wie last heeft
van nekpijn, kan een nekkussen op maat soelaas bieden.

RELAXEN

Bel ons voor een
afspraak
bij jou thuis:

056 311 266

kantelbeweging

op &
neer

WERKEN ZONDER PIJN

GEZELLIG

Ideaal voor
een avondje TV

Weg met rugpijn...
dankzij Ergo-gravity
De Ergo-gravity is in veel opzichten een buitenbeentje
tussen de relaxzetels: hij oogt anders, weegt minder en
dankzij de unieke zero-gravity-houding ontspant hij je
lichaam zoals geen enkele andere zetel dat kan.

Rugpijn, nekpijn, meer stress: het zijn vervelende klachten die we kunnen missen als kiespijn.
We hebben dit nochtans voor een stuk zelf in de hand. Want een ergonomische werkhouding
kan veel ellende voorkomen en verlaagt het absenteïsme gevoelig.

TESTSERVICE

Test gratis jouw
ideale stoel
gedurende 2 weken

TEST EN ERVAAR HET VERSCHIL:
1. Ontspant je wervelkolom maximaal
dankzij de Ergo-gravity-houding
2. Perfecte steun in je onderrug
3. Het aanpasbaar nekkussen voorkomt nekpijn
4. Betere recuperatie door de helende
infrarood verwarming
5. Verlicht je zware benen en spierspanning
6. 10-tallen posities mogelijk (tv-kijken, relaxen, lezen, ...)

Verstelbare neksteun
en in dikte aanpasbaar
nekkussen voor optimaal
comfort.

Vergroot de longcapaciteit, goed
voor een diepere en rustiger
ademhaling. Vermindert
spierspanning, verzuring en
vermoeidheid.

Unieke hoek van 128° op je knieën
voor maximale ontspanning
van je rugspieren.

Benen liggen hoger dan
het hart, wat gezond is voor
je voeten, je benen en je rug.

JUISTE POSITIE

Een goede werkpositie is ontzettend belangrijk. Wie niet
correct op zijn bureaustoel zit, ervaart te weinig steun
in de (onder)rug en nek, heeft te weinig doorbloeding
naar de benen en is stressgevoeliger. Een ergonomische
bureaustoel helpt je om jouw lichaam in een correcte
zithouding te brengen en geeft steun op de juiste plaatsen.
Zo voorkom je heel wat fysieke klachten.

ACTIEF VERSUS PASSIEF

Doorheen de werkdag is het een goed idee om zitten
en staan af te wisselen. Dat gaat vlotter met verstelbare
zit-statafels, dynamische krukjes of zitballen.
Actieve bureaustoelen die continu bewegen zonder dat
je erbij moet nadenken, zorgen voor de noodzakelijke
doorbloeding en activatie van de (rug)spieren.

Ontspant de ruggengraat
door decompressie
van de wervels.
Rugpijn vermindert
of verdwijnt zelfs.

Ergonomisch
perfecte houding
op alle kantelhoeken
(105° - 165°).
Diepwerkende,
helende infrarood
verwarming
+ lendensteun

WERKEN

ERGONOMISCH SLAAPCOMFORT
OP LICHAAMSMAAT

Ontdek ons gamma
kwaliteitsbedden

Een verkeerde houding van de wervelkolom in bed leidt vroeg of laat tot rugproblemen. Sta je ‘s morgens op
met pijn in de onderrug of word je ‘s nachts wakker? Dan is het hoog tijd om van matras te veranderen!
Op welke matras slaap je best? Een harde? Of beter een zachte? Bij Ergodôme gaan onze slaaparchitecten op zoek
naar de matras die het best bij jouw lichaam past. Meer zelfs: we MAKEN een matras op maat van jouw lichaam!

MAATWERK

ook in dubbele
matras!

“

Wij maken uw matras op maat in onze
eigen productie-ateliers in Rollegem!

”

Het juiste
hoofdkussen?
Iedereen is verschillend en dus moet je
een hoofdkussen ook kunnen aanpassen
aan je eigen lichaamsbouw en de manier
waarop je slaapt.

Opbouw matras (voorbeeld):

Met onze Hevealatex
bouwstenen in verschillende
hardheden bouwen we
de matras die je de juiste
ondersteuning en genoeg
drukverlagend comfort
biedt waar nodig, op maat
van jouw lichaam!

SOFT
SOFT

SOFT+

SOFT

MEDIUM

FIRM

MEDIUM

zijaanzicht matras

SLAPEN

Een buikslaper zal bijvoorbeeld een dunner
hoofdkussen nodig hebben, terwijl een
zijslaper meer baat heeft bij een iets dikker
kussen. Bij Ergodôme maken wij jouw
hoofdkussen op maat zodat het hoofd
niet te hoog of te laag ligt en voldoende
ondersteuning krijgt.

TRENDING

Bed in
massief hout

Kom & ontdek onze

ERGONOMIE-ACTIES
in onze showroom te Kortrijk...

ERGODÔME KOMT NAAR JE TOE!
Kan je niet tot in de showroom komen?
Geen probleem... onze specialisten komen
graag tot bij jou voor vrijblijvend advies!
Wens je een afspraak bij je thuis?
Geef ons een seintje via 056 311 266
of stuur ons een mailtje: info@ergodome.be

Openingsuren:
maandag-vrijdag: 9u30 tot 12u - 14u tot 18u
zaterdag: 10u tot 12u - 14u tot 18u
zondag (15/09 t.e.m. 15/06): 14u30 tot 18u
Gesloten op donderdag (of op afspraak) en op feestdagen

Gratis overdekte parking in ons gebouw

Showroom:
Sint-Janslaan 19
8500 Kortrijk
056 311 266
www.ergodome.be
info@ergodome.be

