
VITA SENTATION
L U X U R Y

V I T A A L  O V E R D A G  &  
F I T  D O O R  D E  N A C H T
Het is van maatschappelijk belang dat medewerkers
hun werk in een zo goed mogelijke gezondheid en 
met plezier kunnen uitvoeren. 

Hoge werkdruk en onregelmatige diensten zijn echter
minder goed voor de gezondheid. Ze zorgen voor
vermoeidheid en hogere gezondheids- en veiligheids-
risico’s. 

Dit vraagt om een professionele aanpak met
maatwerkoplossingen en praktische tools om de
kennis en het begrip van vermoeidheid en herstel op
individueel niveau te vergroten en de vereiste
cultuurverandering binnen afdelingen en 
organisaties te ondersteunen.

VITA Sentation biedt duurzame maatwerkoplossingen.
'Fit door de nacht' en 'Vitaal overdag' projecten
worden samen met zorgpartners en experts vorm-
gegeven en uitgerold. 



Volledig electrisch verstelbaar

Zeer comfortabele zit- en lighouding

Meebewegende armleuningen

Head swing

EXTRA FEATURES
VITA SENTATION 

HERSTEL ALS REMEDIE
Ontspanning van lichaam en geest is belangrijk. 
Als we kunnen ontspannen, maken we betere
beslissingen, zijn we alert en ervaren we minder
stress. Even ontspannen of een powernap
doen, wordt ook bedrijfsmatig ingezet om de
productiviteit te verhogen en vermoeidheid
tegen te gaan.

Alle stoelen worden uitgevoerd in kwalitatief hoog-
waardig leer met keuze uit meer dan 50 verschillende
kleuren. De stoelen zijn in uni kleur en duo tone uit te
voeren.

LUXURY

DUURZAME INZETBAARHEID

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

FPS-technologie helpt om makkelijker en dieper te
ontspannen. De technologie is gebaseerd op laag-
frequente geluidsgolven en richt zich op innovatieve
wijze op fysiek én mentaal herstel. De techniek is volledig
weggewerkt in het binnenwerk van de stoel, onzichtbaar,
nagenoeg onhoorbaar, maar wel voelbaar én effectief.

Diverse programma's
Met behulp van een eenvoudige bediening kies je naar
behoefte één van de 12 programma's.  Er zijn
programma's voor powernap, algemene ontspanning en
activering. De duur van een programma verschilt en
loopt van 12 tot 30 minuten.

FPS technologie is geen vereiste voor een goed herstel-
moment, maar biedt wel meer. De VITA Sentation
powernapstoelen zijn daarom met én zonder FPS
leverbaar.

FPS TECHNOLOGIE

Geïntegreerde FPS -technologie 

Tiptoetsen bediening

Solide
Elke VITA Sentation stoel heeft een solide en duurzaam
onderstel. Het onderstel is zowel in RVS als in matzwart
verkrijgbaar.

Duurzaam
De stoelen zijn zeer makkelijk in onderhoud en hebben
een lange levensduur. 

Duo tone of uni kleur

RVS of matzwart onderstel

Hoogwaardige leerkwaliteit

HERSTEL OP MAAT



ZORG

FIT AT NIGHT
In samenwerking met zorgprofessionals hebben
wij de ontspanningstechniek van de VITA
Sentation powernapstoel verder afgestemd op
hun specifieke behoeften in de nacht. Herstel
en ontspanning zijn zeer persoonlijk en vragen
om maatwerk.

Met 'Fit door de nacht' projecten bieden we
structurele oplossingen. De nachtwerk-
problematiek kunnen we niet geheel oplossen,
maar we kunnen de nachten wel draaglijker
maken. 

Duurzame inzetbaarheid
Om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van
ploegendienst medewerkers te waarborgen is interventie
nodig. 

Het faciliteren van een rust-, herstelmoment op het werk
biedt de mogelijkheid om bij vermoeidheid of hoge
werkdruk even te ontspannen, energie te krijgen en het
brein een reset te geven.

INDUSTRIE

FIT AT NIGHT

KANTOOR

OFFICE SOLUTIONS
In industriële bedrijfstakken zoals de chemie, luchtvaart,
olie- en gasindustrie spelen vermoeidheid en
verminderde alertheid ’s nachts een grotere rol bij
fouten.

Bovendien lopen nachtwerkers meer risico op hart- en
vaatziekten, diabetes, stressverschijnselen en slaap- en
concentratieproblemen.

"Het is mooi dat we op deze manier de impact van de
zware diensten kunnen verlagen. Het team merkt echt
verschil in hun veerkracht en fitheid dankzij de
ontspanningstechnologie."

Ed van Golden, Teamleider Verkeersafhandeling 
Divisie Havenmeester Port of Rotterdam

'Fit door de nacht' met powernappen
Sinds vorig jaar hebben de verkeerscentrales van de Port
of Rotterdam rustruimtes ingericht met VITA Sentation
powernapstoelen met FPS technologie.

Even ontspannen of een powernap doen, wordt
bedrijfsmatig ingezet om de productiviteit te 
verhogen. 

Een powernapper is mentaal en fysiek sterker en kan
de rest van de werktijd efficiënt en fris functioneren.

Met een VITA Sentation stoel wordt een powernap
zeer laagdrempelig en toegankelijk voor elke
werknemer. 

Re-integratie
De inzet van een VITA Sentation powernapstoel met
FPS technologie wordt zeer gewaardeerd

Breed inzetbaar
De VITA stoelen faciliteren niet alleen ontspanning en
herstel, ze bieden ook een andere zit- of lighouding
en comfort. Hierdoor zijn de stoelen ook uitermate
geschikt als kolfstoel.



SHOWROOM
Achterbonenburg 10
4116 BD Buren
Tel. 0344 571444 

info@vitasentation.nl
www.vitasentation.nl

CONTACT

INFORMATIE

De VITA Sentation powernapstoelen zijn zo
ontworpen dat ze voor iedereen comfortabel
liggen en zitten ongeacht lengte of gewicht.

De stoelen hebben een optimale powernapstand.
We noemen dit ook wel de ideale hartbalans stand.

De stoelen zorgen voor ontspanning en herstel. Ze
leveren een boost aan energie, productiviteit,
concentratie en alertheid op.

Er zijn twee modellen, de LUXURY en de LOUNGER. 

Voor meer informatie  neem contact met ons op.

Bezoek op afspraak
In onze showroom in Buren hebben wij
alle VITA Sentation modellen staan en u
kunt in alle rust de stoelen uitproberen.

VITA Sentation is een label van NEWAS B.V. 


