
HOE AFMETINGEN NEMEN
ZITBREEDTE

Op uw Trigo kan de zitbreedte gemeten 
worden door eerst en vooral het zitkussen 
te verwijderen. Meet vervolgens de 
afstand tussen de twee uiterste buizen.

ZITDIEPTE

Op uw Trigo kan de zitdiepte gemeten 
worden door eerst en vooral het 
zitkussen te verwijderen. Vervolgens 
meet u de afstand tussen de buis van 
de rugleuning en de voorkant van de 
zitting.

HOOGTE RUGSTEUN

Op uw Trigo kan de hoogte van de 
rugsteun gemeten worden door eerst 
en vooral het zitkussen te verwijderen. 
Vervolgens meet u de afstand tussen 
de basis van de rugleuning buis en het 
bovenste deel van de rugleuning.

ZITHOOGTE VOOR- & ACHTER

Op uw Trigo kan de zithoogte aan de 
voorzijde (blauwe pijl) gemeten worden 
door eerst en vooral het zitkussen te 
verwijderen. Meet vervolgens de afstand 
tussen de grond and de voorkant van 
de zitting. Op dezelfde manier kan de 
zithoogte aan de achterzijde (groene 
pijl) gemeten worden.

LENGTE VOETSTEUN

Op uw Trigo kan de hoogte 
voor de voetsteun gemeten 
worden door eerst en vooral 
het zitkussen te verwijderen. 
Vervolgens meet u de afstand 
tussen de voorkant van de 
zitting en de binnenkant van 
de voetsteun.

ZITBREEDTE

De persoon zit op een stoel of een vlakke 
ondergrond. Gebruik een meetlat of 
een lintmeter, neem de afstand tussen 
de twee heupen en voeg 2 cm bij.

ZITDIEPTE

De persoon zit op een stoel of een 
vlakke ondergrond. Neem de afstand 
tussen de onderrug en de knieholte. 
Verminder deze afmeting met 3 tot 4 
cm.

HOOGTE RUGSTEUN

De persoon zit op een stoel of een 
vlakke ondergrond. Meet de afstand 
tussen de zitting en het midden van de 
schouderbladen. 
Als de gebruiker meer ondersteuning 
nodig heeft, kan de rugsteun hoger 
gezet worden. Als de gebruiker een 
actievere houding wenst, kan de 
rugsteun verlaagd worden.

ZITHOOGTE VOOR- & ACHTER

De persoon zit op een stoel of een 
vlakke ondergrond. Voorzijde: Meet 
de afstand tussen de knieholte en de 
grond. Voeg hier 3 tot 5 cm aan toe 
zodat de voetsteun de grond niet raakt. 
Achterzijde: Dit zal afhangen van de 
gekozen zitinclinatie en zitdiepte.

LENGTE VOETSTEUN

De persoon zit op een stoel 
of een vlakke ondergrond. 
Meet de afstand tussen de 
knieholte en de hiel van de 
gebruiker. Trek hier de dikte 
van het gebruikte kussen af.
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