
HOUDINGSHARNAS 
Om rugklachten te voorkomen 

We got your back

Voor alle banen met moeilijke houdingen ontworpen



Wat is de context?

Resultaat: ontmoediging, desorganisatie, verminderde prestaties…

De HAPO is ontworpen om musculoskeletal disorders (MSDs) te 
verminderen: rugklachten, hernia’s… 

Voor alle banen met moeilijke houdingen ontworpen. 

52% 60%

Hulp om op te staan

Protectie van de rug 

Beschermt 
de gebruiker

Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking in de EU wordt blootgesteld aan het manueel 
verplaatsen en tillen van lasten of mensen (52%) en belastende lichaamshoudingen (60%) 
(European Safety on New en Emerging Risks, 2019).

tillen van lasten 
of mensen belastende 

lichaamshoudingen



Voor wie is de HAPO geschikt?

HAPO is voor elke persoon die ruggensteun 
nodig heeft en/of voor mensen wiens werk 
als moeilijk voor de rug wordt beschouwd. 
We vinden deze situaties in de meeste 
bedrijven van alle sectoren. 

 
De HAPO vermindert de belasting van de 
lendenwervels in elke houding en behoudt 
de tussenwervelschijven:

-In statische flexie, als de rug een hoek van 
meer dan 5° maakt wordt er een fysieke 
ondersteuning geboden.

-In dynamische flexie kan de HAPO de 
rugspieren helpen tijdens het rechtzetten 
van het bovenlichaam. 

Geschikt voor vrouwen en mannen. 

De HAPO bestaat in meerdere maten en 
past meer dan 98% van de bevolking. 
population.

Zeer licht Makkelijk en 
efficiënt

Bewegingsvrijheid Aan/uit functie in één 
klik 

Functies

100% Franse fabricatie 

in onze werkplaatsen

1m55Bestaat 
in 3 maten S S S M M M M L L

1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95+

Ondersteuning (kg): instelbaar tot 14kg

Kleuren: geel en zwart

Ondersteuning aanpassing: JA, onafhankelijk aan beiden 
zijden.

Gewicht 1,2 kg

Garantie 1 jaar

Functioneel: itschakelbaar 

Aanpasbaar: -past zich aan aan 98% van 
de bevolking 
-voor vrouwen geschikt 
-bestaat in 3 maten 



De veren van het houdingsharnas zijn van composietvezels gemaakt. Deze oplossing is 
een echte innovatie in het gebied van fysieke hulpapparaten, dankzij een systeem dat de 
belasting niet op de schouders overbrengt en de ruggengraat niet comprimeert. 
 
 
 

    

Licht, dicht bij het lichaam en discreet: 
je kunt zitten, lopen, de trap nemen… 

 
De HAPO is gemakkelijk te gebruiken: 

je kunt hem in 20 seconden zoals een rugzak aantrekken.
 

Efficiënt: 
de relatieve kracht van de ondersteuning is tot 14kg aanpasbaar. 

Intuïtief: 
het is gemakkelijk in te zetten in een bedrijf.

Maximale prijs-kwaliteitverhouding: 
 de beste kosteneffectiviteit in de markt.

990 euro
belastingvrij 

Meer informatie? 
Neem contact met ons 
op via sales-exo@ergosante.frNeem contact met ons op 

via e-mail. 

Ergosanté
28 ZA de Labahou
30140 Anduze
France

Hoe bereikt de HAPO dit doel? 

Helpt om een goede houding te behouden.

Handelaren 

Ontdek HAPO in video. Ontdek 
de HAPO, zijn mogelijkheden, 
ondersteuning en gebruiksgemak. 


