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Doordat het MOSAIC-kussen zich altijd vormt naar uw 
lichaam en de hele dag uw bewegingen volgt, zorgt het 
kussen dat u comfortabel kunt zitten. Door het grotere 
aantal anatomisch ontworpen celhoogten en een 
effectievere, gecontroleerde luchtstroom kunt u langer 
zitten, met minder pijn.

Bewezen bescherming
MOSAIC levert preventieve bescherming van de huid en 
zacht weefsel met de bekende op luchtcellen gebaseerde 
ROHO-technologie. Het ontwerp van het MOSAIC-kussen 
zorgt dat u er comfortabel in kunt zitten. Het vormt zich 
naar de unieke contouren van uw lichaam en beweegt 
met u mee.  

Ontworpen voor comfort

Voordelen van MOSAIC
ROHO MOSAIC is ontworpen voor:

PURE 
BESCHERMING

COMFORT

De Mosaic is bedoeld voor personen die:
•  het risico lopen op letsel aan de huid/zacht weefsel
•  een normaal of beperkt gevoel hebben in het zitgedeelte
•  ongemak ervaren wanneer zij lang zitten

Beoogd gebruik

Formaten 41 cm x 41 cm (16” x 16”) 
41 cm x 46 cm (16” x 18”)
44 cm x 44 cm (17” x 17”)
46 cm x 41 cm (18” x 16”)
46 cm x 46 cm (18” x 18”)
51 cm x 46 cm (20” x 18”)

Gewichtslimiet 
van gebruiker

143 kg

Productgewicht 0,6 kg* 

Kussenmateriaal Heavy duty hoes

Kussenmateriaal DEHP-vrij polyvinyl

Garantie op 
kussen

24 maanden beperkte garantie

Garantie op hoes 6 maanden beperkte garantie

Leveringsomvang Hoes, pomp, handleiding en 
reparatieset.

*Productgewicht hangt af van de grootte van het kussen.
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