
► Vul het kruiswoordraadsel in. Met de letters in de 
gekleurde vakjes kan je het winnende woord vormen. 

een relaxzetel volledig  
afgesteld op je lichaam

TIZ WEDSTRIJD

Kruiswoordpuzzel

Zo doe je mee 
Surf naar www.thuiszorgwinkel.be/puzzel om online deel te nemen. Wie zich daar 
inschrijft op onze nieuwsbrief krijgt een extra kans voor de schiftingsvraag.

Of stuur je antwoord met je naam, e-mail en telefoonnummer, in een gefrankeer-de 
omslag naar Thuiszorgwinkel: Puzzel, Generaal de Wittelaan 4, 2800 Mechelen. De 
winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Het gevonden woord: ...............................................................................................

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers gaan er zijn voor deze wedstrijd tussen 
01/03/2019 en 07/05/2019? ........................................................................................

Naam: ........................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................Telefoonnummer: ......................................................................................................
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Wie denkt aan zitcomfort, denkt 
aan Revilax. Relaxzetels die tot op 
de centimeter nauwkeurig comfort 
op maat bieden. Zo wordt jouw zetel 
écht jouw zetel. 

En de winnaars zijn ...
Kim Hendrickx uit Hoegaarden 
Roland Bulté uit Jette
Nathalie-Odette Alen uit Stevoort

Proficiat met  
je waardebon. 
Het antwoord was  
“sneeuwvlok” en  op 
de schiftingsvraag  
1533 deelnemers.

HORIZONTAAL
... in een matras zorgt voor minder druk op het lichaam. 
Met een ... kunnen we zien of je spataders hebt.
Op deze beurs vind je ons drie dagen in april.
Een ... vervangt een deken en bedsprei.
Draag een ... en zet je persoonlijkheid in de verf. 
Na een borstsparende operatie kan je een ... dragen. Mooi 
weer en terug naar buiten!
Met ons gamma ... voel je je altijd mooi vrouwelijk.

VERTICAAL
Een goede ... zorgt voor een uitgeslapen dag.
Met een ... heb je weinig kracht nodig om te knijpen. Luna 
is een ...
Handig hulpmiddel om in en uit de wagen te stappen. 
April = ...maand
Train je ... bij licht urineverlies.
Een ... met brede schouderbanden zorgt voor een 
relaxerend gevoel. 

Zalig slapen in 6 stappen

Jouw ideale zetel 

Schouderpad

Taillepad

Heuppad

Matraskern 

Optioneel bijpassend
hoofd- of nekkussen

1.  Kom langs bij Thuiszorgwinkel voor een meting.

2. Wij brengen je unieke gegevens in een meetprogramma in.

3. Je weet meteen aan welke vormen de voor jou ideale matras
en het bijpassend optioneel hoofdkussen zal voldoen.

4.  We laten de matras op jouw maat maken.

5. Je kan de matras, hoofdkussen en de pads afhalen
bij Thuiszorgwinkel of bij jou thuis laten leveren.

6. Jij slaapt elke nacht comfortabel met je lichaam
in de voor jou perfecte slaaphouding.

Je kan je Yuno-matras 
op maat laten meten  
bij Thuiszorgwinkel:
Antwerpen, Beringen, Brugge, Dendermonde, 
Eeklo, Erpe-Mere, Gentbrugge, Hasselt,  
Ieper, Kortrijk, Knokke, Lier, Mechelen, Meise, 
Oostende, Oudenaarde, Overpelt, Roeselare, 
Scherpenheuvel, Sint-Niklaas, Turnhout  
en Veurne.

is puur maatwerk

Relaxzetels op maat

Soepel verrijdbaar 
met wielen

Opbergvakken voor
handbediening

  Modellen met 1 of  
  meerdere motoren  

Armhoogte, zithoogte,  
rugvulling, kleur, materiaal ... 
alles wordt bij jou thuis  
gemeten op jouw lichaam

Volledig op maat - bij jou thuis opgemeten en geleverd
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