
Snert tijdens december stoelendagen Arc en Ciel - Door Reinier Kroesen

Wilt u er nog voor de kerst comfortabel bijzitten?

Voor elke klant een persoonlijk rollatoradvies bij Arc en Ciel Ulft 
- Door Reinier Kroesen

Sta-Op stoelen zijn er in 
vele soorten, maten en 
prijsklassen. Arc en Ciel 

onderscheidt zich in deze markt 
met een serie stoelen voor ieders 
budget. Elke klant krijgt dezelfde 
aandacht en uitgebreid passend 
advies over de mogelijkheden. 
Diverse modellen zijn uit voor-
raad leverbaar. Iedereen is hierbij 
van harte uitgenodigd voor de 
Stoelendagen op donderdag en 
vrijdag 17 en 18 december aan-
staande. Voor elke bezoeker staat 
er een heerlijke kop warme erw-
tensoep klaar.

Basis Sta-Op stoelen
Voor nog geen duizend euro biedt 
Arc en Ciel een serie Basis Sta-Op 
stoelen. Ook in die prijsklasse wordt 
niet bezuinigd op comfort. Bij ons 
zijn deze modellen standaard twee-
motorig uitgevoerd. Éen motor om 
de rugleuning te bedienen en één 
om de voetenbank. Op deze manier 
kun je de meest ideale zithouding 

instellen, actief, of meer achterover 
liggend. Los daarvan kan de voe-
tenbank bediend worden en de 
Sta-Op functie. Het bijzondere van 
deze serie is dat de rugleuning zover 
achterover kan dat men er ook prima 
in kan slapen. Deze stoelen zijn uit 
voorraad leverbaar, met keuze uit 
diverse types stoffen, leersoorten en 
staalkleuren.

Small - medium -  large modellen 
Sta-Op stoelen
Zoals de aanduiding al aangeeft 
zijn deze Sta-Op stoelen in drie ver-
schillende maten verkrijgbaar, afge-
stemd op de lichaamsbouw van de 
gebruiker. Voor een klein persoon 
met kortere benen is dan een Small 
Model een uitkomst, met een wat 
ondiepere zit. Men wordt behaaglijk 
en warm omsloten door de stoel, de 
benen bungelen niet. Het Medium 
Model is idee voor de tussencatego-
rie gebruikers. Het Large Model is er 
vooral voor langere en/of wat stevi-
ger gebouwde personen. Voldoende 

zitdiepte en meer zithoogte om 
comfortabel plaats te nemen en niet 
met opgetrokken knieën te hoeven 
zitten. Deze stoelserie is leverbaar in 
nog wat meer kleuren en stoffen dan 
de Basis Sta-Op stoel.

Op maat Sta-Op stoelen
De benaming zegt het al, een 
stoel die compleet op maat 

gemaakt wordt. Denk daarbij aan 
een gepersonaliseerde zithoog-
te, zitdiepte en armleggerhoogte. 
Daarnaast zijn er diverse opties 
zoals stoelverwarming, een mas-
sagegedeelte en een memory-ge-
heugen. Gezond zitten is bewegend 
zitten, zoveel mogelijk van houding 
veranderen tijdens het zitten. Een 
verkeerde zithouding kan leiden 
tot spierpijn, last van gewrichten en 
zenuw- of aderafknellingen. Door te 
kiezen voor een op het lichaam aan-
gepast model wordt de natuurlijke 
s-vorm van de wervelkolom onder-
steund.

Jong gebruikte Sta-Op stoelen
Behalve de nieuwe Sta-Op stoelen 
staan er in de showroom ook een 
serie ‘Jong Gebruikte Stoelen’ te 
koop. Dit zijn modellen die door Arc 
en Ciel zelf verkocht zijn. Die stoe-
len zijn over het algemeen niet lang 
gebruikt en door Arc en Ciel terug 
gekocht, gereinigd en tegen een 
zeer schappelijke prijs direct en met 
garantie te leveren.

The Move, elektrisch verrijdbare 
stoel
Uniek voor Gelderland verkoopt Arc 
en Ciel vanaf nu The Move, een elek-
trisch verrijdbare Sta-Op stoel waar-
mee men zich al zittend door de hele 
kamer kan bewegen. Deze draait vrij-
wel om zijn as en de stoel is gemak-
kelijk zelfstandig manoeuvreerbaar. 
Men kan zo op eigen kracht vanuit 
de zithoek richting de eettafel bewe-
gen om bijvoorbeeld te eten of de 
krant te lezen. Een Sta-Op stoel die 
dus ook geschikt is voor een hogere 
tafel. De nieuwste innovatie op het 
gebied van dit type stoelen, alleen 
verkrijgbaar in Ulft.

Openingstijden: Tijdens themada-
gen en met de feestdagen uitslui-
tend op afspraak. 

Voor ouderen die zich niet 
goed meer zelfstandig kun-
nen verplaatsen is een rol-

lator een uitkomst, zowel binnen 
als buiten. Een niet goed gekozen 
model kan echter zorgen voor 
valpartijen en zelfs extra klach-
ten. Daarom wordt door Robert 
van Aalst van Arc en Ciel eerst een 
profiel gemaakt van de potentiële 
rollatorkoper en loopadvies gege-
ven, om de juiste rollator aan de 
juiste persoon te koppelen.

Rollators zijn er in vele varianten, 
prijscategorieën en uitvoerin-
gen. Een overzicht van de types 
rollators die Arc en Ciel zowel in 
de showroom als de webshop 
(Zorghulpmiddelenonline) ver-
koopt. Arc en Ciel is specialist in 
rollators voor mensen met verschil-
lende lichamelijke problematiek. Op 
afspraak geven we u graag een pas-
send advies.

Goedkope en standaard rollators
De klassieke, eenvoudig te hante-
ren welbekende uitvoeringen. Een 
serie lichte rollators met een han-
dige tas, bedoeld voor buitenshuis 
om boodschappen mee te doen of 
een  ommetje te maken. Vaak voor-
zien van een ruggensteun en zach-
te zitting om onderweg even uit te 
rusten, of plaats te nemen om een 
gesprekje met iemand aan te kno-
pen. Ze zijn aanpasbaar op lichaam-
slengte.

Aangepaste rollators
Aangepaste rollators zijn speciaal 
uitgevoerd voor mensen die groot 
of klein zijn, licht of zwaar. Voor 
personen met gewrichtsklachten 
aan de polsen zijn er varianten met 
armschalen, waar men de onderar-
men in legt. Voor degenen die slecht 
kunnen tillen of reuma hebben is er 
een carbonrollator, een lichtgewicht 
exemplaar. Die kan men zelf eenvou-
dig inklappen om mee te nemen. 
Een aanrader voor de zelfredzaam-
heid. 
Iedereen heeft een andere reden 
om met een rollator te lopen. De 
één heeft MS,  weer een ander 

gebruikt er gewoon een om zich 
veilig te voelen. Elke rollator kent 

daarom een andere loophouding. 
Er zijn speciale Parkinson rollators, 
daar loopt de gebruiker enigszins 
gekromd tussen de handvaten in, 
stevig steunend op het frame. De 
wielbasis is daar ook op ingesteld, 
zodat de rollator door die stevige 
belasting niet wegschiet. 

Binnenhuis rollators
Binnenhuis rollators zijn alleen 
geschikt voor in huis. Deze zijn licht, 
stabiel, hebben wendbare kleine 
wieltjes en zijn eenvoudig in hoog-
te verstelbaar.  Ze worden geleverd  
inclusief dienblad en een opberg-
mandje. Handig ter begeleiding van 

het dagelijkse huishoudelijke leven, 
om een kopje koffie op te zetten of 
een ontbijtbordje. Of als hulpmiddel 
in de badkamer. Met één druk op de 
knop kunnen deze ingeklapt wor-
den. 

Buiten rollators
Buiten rollators zijn er met kleine 
en grote wielen, afhankelijk van de 
woonomgeving maak je een keuze. 
Loop je er mee op asfaltpaden, of zijn 
er veel klinkerstraatjes in je buurt? 
Voor bewoners van een heel groene 
omgeving (bospaden) zijn exem-
plaren met extra brede wielen weer 
handig. Design-rollators zijn wat 
luxer uitgevoerd, hebben reflecto-
ren en speciale tasjes. Travelrollators 
zijn bij uitstek geschikt om mee te op 
pad te gaan, licht en met een druk in 
te klappen, echt een reisrollator om 
snel achter in de kofferbak van de 
auto te leggen. 
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Themadagen* 
17 en 18

december

Probeer onze nieuwste**
sta-op stoel en geniet gelijk

 van een lekker bordje 
ouderwetse snert tijdens deze 

themadagen!

Arc en Ciel 
Voorstsestraat 1 
7071 PH - Ulft
tel:  0315 842 021 *open van 10.00 - 17.00 uur - verder op afspraak 

(**verrijdbaar zonder snoer)

 ⁄799,00  

399,50
      Op basis van 90 x 200 cm

50%
korting

Gratis  
levering

Alle maten 
leverbaar

Mogelijkheid  
retour oude  

matras

Mijn slaapcomfort 
aanbevolen door 
zorgprofessionals.

De Visco-Combi
Begin uw dag energiek en uitgerust! 

Het Visco-Combi matras geeft u stabiliteit en 

ondersteunt uw lichaam. Een combinatie van dit matras 

met een hoofdkussen en een ventilerende bedbodem verzekeren 

u de komende 10 jaar van een goede nachtrust.

17 en 18 december *
slaapadviesdag met slaapexpert
*en op afspraak
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