Quality and style

Axi transportstoel

Are you looking to provide your mobility-impaired visitors with a comfortable, user-friendly

Wilt u uw bezoekers die slecht ter been zijn een comfortabele en gebruiksvriendelijke

chair? Then Axi is the answer! A vandalism and theft-proof transport chair that is just right

rolstoel bieden? Dan is de Axi dé uitkomst! Een vandalisme- en diefstalbestendige

for your public areas thanks to a unique nesting system. With their contemporary design,

transportstoel die perfect past in uw openbare ruimtes dankzij een uniek zelfordenend

these striking Axi transport chairs will boost your image as a modern, service-oriented

systeem. Met deze opvallende en eigentijds vormgegeven Axi transportstoelen kunt u

organisation.

een bijdrage leveren aan uw uitstraling als moderne en servicegerichte organisatie.
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Axi transport chair

Great space-saver

Unique nesting system

Uniek zelfordenend systeem

Transport chairs that are used to take visitors from the car park to the building entrance,

Transportstoelen die worden gebruikt om bijvoorbeeld van de parkeerplaats naar de

for example, can often cause inconvenience. People leave them everywhere except where

ingang van een gebouw te komen, zorgen vaak voor overlast. Dit omdat ze overal worden

they belong. To tackle this problem, Axi transport chairs can be stored in an Axi park that

achtergelaten, behalve op de plek waar ze horen. Om dit probleem aan te pakken, kunnen

can be easily identified by everyone. The chairs can be nested neatly inside each other.

de Axi transportstoelen in een voor iedereen goed herkenbare Axi standplaats worden

The nesting system prevents chaos in your public spaces.

geplaatst. De stoelen kunnen hier compact in elkaar worden geschoven. Op die manier
voorkomt het zelfordenend systeem dat het een chaos wordt in uw openbare ruimtes.

Axi park

Axi standplaats

The Axi park is easy for everyone to identify.

De Axi standplaats is voor iedereen goed herkenbaar.

Varied colour range

What colour fits in with your organisation?

Welke kleur past bij uw organisatie?

The Axi is available in all RAL colours, so you can choose a colour that matches your own

Doordat de Axi in alle RAL kleuren leverbaar is, kan de kleur afgestemd worden op uw

house style. Boost your image with the Axi and brighten up your reception area.

eigen huisstijl. Versterk uw uitstraling met de Axi en fleur uw ontvangsthal op.

The coating

De coating

The highly corrosion resistant cataphoretic coating makes the Axi and all its fastening

De hoge corrosiebeschermende cataforese lak zorgt ervoor dat de Axi, net als al het

materials weatherproof.

bevestigingsmateriaal, weerbestendig is.

Easy to use
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Axi in 7 steps

Axi in 7 stappen

1. If necessary, insert a coin in the coin slot and release the Axi.

1. Plaats, indien nodig, een muntstuk in het muntslot en ontkoppel de Axi.

2. If present, use the luggage carrier so you can keep your hands free.

2. Maak, indien aanwezig, gebruik van het bagagerekje. Zo houdt u uw handen vrij.

3. Start the Axi by pressing the black brake lever downwards.

3. U kunt met de Axi gaan rijden door de zwarte rembeugel naar beneden te duwen.

4. The occupant can now sit down. Before you start, the feed should be on the footrest.

4. De inzittende kan plaatsnemen. Zet alvorens u gaat rijden de voeten op de voetplaat.

5. Place the walking stick or crutch, if present, in the stick holder.

5. Plaats, indien aanwezig, de wandelstok of kruk in de stokhouder.

6. Tackle any obstacles using the tilt pedal.

6. Eventuele obstakels zijn te trotseren met de kiepvoorziening.

7. After use, return the Axi to the Axi park and retrieve your coin.

7. Stal de Axi na gebruik en ontvang uw muntstuk terug.

Safe to use

Everything under control

Alles onder controle

The brake lever engages the Axi brake. As the accompanying person, you therefore have

De rembeugel zorgt ervoor dat de Axi automatisch op de rem staat. Als begeleider houdt

full control over the transport chair. But besides control, stability is also an important

u hierdoor dus altijd controle over de transportstoel. Naast controle speelt ook stabiliteit

factor. Because the wheels are optimally balanced, inexperienced users can use the Axi

een belangrijke rol. Door de optimale wielbalans kunnen onervaren gebruikers de Axi met

both indoors and outdoors with no problems at all. The chair is also easy and safe for the

een gerust hart gebruiken, zowel binnen als buiten. Ook in- en uitstappen gaat makkelijk

occupant to get in and out of.

en veilig.

NB: For safety reasons, Life & Mobility recommends using a seat belt when using the chair

Let op: In verband met de veiligheid adviseert Life & Mobility buiten een gordel te

outdoors.

gebruiken.

Comfort seating

Focus on the end user

De eindgebruiker staat centraal

The user of a transport chair wants to sit comfortably even if they are only using it for a

De gebruiker van een transportstoel wil prettig zitten, ook al is het vaak maar voor korte tijd.

short time. That is why the Axi is fitted with a preformed seat, backrest and armrests. This

Vandaar dat de Axi is voorzien van een voorgevormde zitting, rugleuning en armsteunen.

combination delivers surprisingly good sitting comfort. For even greater comfort, we also

Samen zorgen deze voor een verrassend goed zitcomfort. Voor extra zitcomfort kunt u de

offer optional 3D-woven seat and backrest covers.

3D geweven zit- en rughoezen aanschaffen.

Built to last

Durable and
vandalism-proof

Duurzaam en
vandalismebestendig

These days, transport chairs not only have to be durable

Transportstoelen moeten tegenwoordig niet alleen

and low maintenance, but - sadly - they also need to

duurzaam en onderhoudsarm zijn, maar helaas

be vandalism-proof. So the frame, seat and backrest

ook nog eens vandalismebestendig. Daarom zijn

of the Axi are made entirely of high-grade steel with a

het frame, de zitting en de rugleuning van de Axi

minimum number of moving parts.

geheel gefabriceerd van hoogwaardig staal, met een
minimum aan bewegende delen. De Axi is voorzien

The Axi is fitted with maintenance-free, anti-leak tires,

van onderhoudsvrije antilek banden, waardoor de stoel

so the chair is always light to manoeuvre and easy to

altijd licht rijdt en gemakkelijk bestuurbaar is. Dankzij

steer. Thanks to the protective powder coating, the Axi

de beschermende poedercoating kan de Axi zowel

can be used both indoors and outdoors.

binnen als buiten gebruikt worden.

Hard to steal

Moeilijk te stelen

The optional coin slot and/or anti-theft post significantly

Door middel van het muntslot en/of een antidiefstalpaal

reduce the risk of theft.

is de kans op diefstal aanzienlijk te verkleinen.

Tip: You can decorate both the Axi itself and the anti-

Tip: Niet alleen de Axi, maar ook de antidiefstalpaal

theft post with a printed design of your own choice.

kunt u verfraaien met een opdruk naar eigen ontwerp.

www.axi2go.com
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