Onze vestigingen / Nos localités
Meer informa�e?

Rib Cap

Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers.

Plus amples informa�ons ?

Swiss So�protec�on Technology

Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires.

| VIGO We�eren |
Biezeweg 13
9230 We�eren
09 292 20 00

| VIGO Brussel |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

| VIGO Leuven |
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

| VIGO Antwerpen |
Herentalsebaan 414 - 416
2100 Deurne
03 322 66 99

| VIGO Antwerpen Zuid |
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

| VIGO Genk |
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

| VIGO Turnhout |
Steenweg op Oosthoven 92
2300 Turnhout
014 45 43 00

| VIGO Tienen |
Leopoldvest 58
3300 Tienen
016 81 13 80

| VIGO Gasthuisberg |
Herestraat 49
3000 Leuven
016 74 15 67

| VIGO Sterrebeek |
Mechelsesteenweg 333
1933 Sterrebeek
02 759 92 17

| VIGO Hasselt |
G. Verwilghensingel 4
3500 Hasselt
089 32 91 50

| VIGO Pellenberg |
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
016 74 15 67

| VIGO Roeselare |
Diksmuidsesteenweg 370A
8800 Roeselare
051 43 11 00

| VIGO Kortrijk |
Groeningelaan 10
8500 Kortrijk
056 25 61 87

| VIGO winkel Gent |
Maaltebruggestraat 288 B1
9000 Gent
09 222 70 66

| VIGO Gent |
Zwijnaardsesteenweg 488
9000 Gent
09 292 21 88
| VIGO Namur |
Av. du Prince de Liège 174
5100 Jambes
081 74 28 31

| VIGO Bruxelles |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

|

Coole mutsen beschermen
tegen hoofdletsels
Een muts die je beschermt tegen hoofdletsels. Opmerkelijk, want voor het eerst is er voor volwassenen en
kinderen met een verhoogd valrisico een alterna�ef voor
een helm. De veilige mutsen van Ribcap zijn bovendien
onopvallend en hip.

Bieber

“In zorgsitua�es is het niet-s�gma�serende karakter van
onze mutsen een belangrijk voordeel”, zegt Nico De Wilde
van Ribcap. “Een beschermende helm biedt veiligheid,
maar veel mensen dragen die liever niet omwille van
de look en het comfort. Vanuit dat standpunt zijn we
vertrokken. Met onze muts draag je een beschermend
hoofddeksel zonder dat anderen het zullen merken. Wat
je wel kan zien zijn de riempjes, die niet verplicht zijn
maar wel een extra bescherming bieden.”
De mutsen zijn modieus en vooral veilig. De Wilde: “Het
schokabsorberend schuim, dat verwerkt zit in elk model,
vermindert de impact op het hoofd bij vallen en stoten.
De opstelling en verwerking van de beschermende elementen maakt deze muts comfortabel om dragen.”

Baseball Cap

Uit cijfers blij� dat er elk jaar wereldwijd 64 miljoen opnames zijn van mensen met een licht of zwaar hoofdletsel. In tegenstelling tot wat je zou denken komt het merendeel van die opnames niet voort uit risicovolle sporten,
maar wel uit het alledaagse leven.”

Verschillende doelgroepen
Ribcap is een Belgisch bedrijf dat zich in eerste instan�e
op de vrije�jdsmarkt rich�e, maar nu meer en meer zijn
plaats vindt binnen de zorgwereld. “Een Amerikaanse
valexperte, verbonden aan een ziekenhuis in Arkansas,
deed onderzoek naar valpreven�eve middelen.
Ze kwam bij ons uit als alterna�ef voor de klassieke
medische helmen. Zo konden we een paar modellen
leveren. Vandaag worden de mutsen in verschillende Amerikaanse ziekenhuizen gebruikt en
ook in België s�jgt de vraag. Veel zorgverleners zijn overigens verbaasd over het bestaan van de
mutsen en reageren posi�ef.”
De veilige mutsen kunnen een
oplossing zijn voor pa�ënten
Maten
met evenwichtsstoornissen, verVolwassenen
Kinderen
minderde immuniteit, verhoogd
Maat
Omtrek
Maat
Omtrek
valrisico of ouderdomskwalen.
Maar er zijn nog doelgroepen.
Small
53-55 cm
Mini
47-49 cm
“Er is sowieso een groeiende
Medium 56-58 cm
Midi
50-52 cm
bewustwording naar veiligheid
Large
59-61 cm
Maxi
53-55 cm
en hoofdbescherming bij steeds
XLarge
62-65 cm
meer mensen. In de wintersportwereld skiet 99% met een helm,
en wanneer ze in de bergen gaan
Model
Kleuren Baseball Cap
wandelen, willen ze die niet meer.
Een muts vult die leemte op.
Bieber
Andere gebruikers zijn bijvoorLenny
beeld ouders die hun jonge kinderen willen beschermen als
ze aan de slag gaan met een loopﬁets, step of rollerskates.”

Tec Specs
dankzij een (aanpasbare) slui�ng zit de
Ribcap stevig vast

makkelijk te plooien
en op te bergen

Lenny

De mutsen van Ribcap zijn beschikbaar in verschillende maten, kleuren en modellen. Er is een collectie voor zomer, winter, jong en oud.

