Transportrolstoelen

Comfortabel en gebruiksvriendelijk
Een rolstoel die makkelijk mee te nemen is of inzetbaar is in
openbare ruimten; dat zijn de transportrolstoelen van Life & Mobility.
De eisen aan zo’n rolstoel zijn hoog. Natuurlijk moet hij makkelijk in
het gebruik zijn en comfortabel zitten. Maar hij moet ook
onderhoudsarm zijn, bestand tegen diefstal en niet teveel ruimte in
beslag nemen.

Eigentijds met uniek zelfordenend systeem
Onze productlijn transportrolstoelen bestaat uit de Axi2Go en de Rollit.
Nadere productinformatie is in deze brochure terug te vinden en op
onze websites: www.life-mobility.com en www.axi2go.com

In openbare ruimtes zijn transportstoelen noodzakelijk voor bezoe
kers met een beperkte mobiliteit. De Axi2Go is de ideale oplossing!
Dankzij het unieke zelfordenend systeem blijft de omgeving netjes
en opgeruimd. De Axi2Go biedt een verrassend comfort en levert
een positieve bijdrage aan de uitstraling van moderne en service
gerichte organisaties.

De Axi2Go in het kort
n Ruimtebesparend
n Verzorgde entree
n Duurzaam en onderhoudsarm
n Vandalisme-bestendig
n Licht verrijdbaar
n Automatische rem
n Verrassend goed zitcomfort
n Opvallend design
n Diverse opties zoals muntslot, zit- & rughoes, bagagerekje,
stokhouder en opdruk naar eigen ontwerp
n Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
n Voor meer informatie zie www.axi2go.com

Multifunctioneel en makkelijk in gebruik
Een rolstoel voor het verplaatsen van mensen met een beperkte
mobiliteit binnen een ziekenhuis of andere zorginstelling moet
natuurlijk jarenlang probleemloos kunnen functioneren. De rolstoel
moet aan de ene kant comfortabel zijn voor steeds wisselende
gebruikers, maar aan de andere kant ook duurzaam en onderhouds
arm zijn. De Rollit transportrolstoel voldoet ruimschoots aan deze
eisen. Want de Rollit heeft behalve een zachte, gepolsterde zitting
en rugleuning, ook een eenvoudige en stevige constructie met opti
male rijeigenschappen.

De Rollit in het kort
n Stevig en eenvoudig
n Onderhoudsarm
n Hoog zitcomfort
n Licht verrijdbaar
n Opklapbare zijkanten
n Diverse beensteunopties
n Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
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