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Nieuw in het assortiment
Mobiliteit met Power hulpaandrijvingen

Nieuwe assortimentsindeling

MOBILITEIT MET

POWER

Ons assortiment hebben we overzichtelijk ingedeeld in:
n Manuele Mobiliteit
n 
Mobiliteit met Power (elektrische rolstoelen,
scootmobielen en hulpaandrijvingen)
n Positioning Solutions
Dit zie je terug op onze vernieuwde homepage.

Ombouwset @Work
De @Work is al leverbaar met 20” (Canto Nxt), 22” en 24” wielen (Roxx en
Canto Nxt) en kan vanaf augustus 2016 ook geleverd worden met de 26”
wielen van de Roxx en Canto Nxt!
Als krachtsverlies in de armen of een afname van het uithoudingsvermogen
een inzittende beperkt in het zelfstandig voortbewegen van de rolstoel, biedt
@Work hiervoor de oplossing. De @Work elektrische hulpaandrijving geeft extra
duwkracht, waarbij de
hulpaandrijving volledig
op de behoefte van de
gebruiker
afgestemd
kan worden. Zodra de
aandrijfhoepel van het
wiel in beweging wordt
gebracht, activeert de
motor en wordt de stoel
soepel aangedreven.
Mobiliteit met Power
dus!

@Ease hulpaandrijving

Ombouwset @Ease

De @Ease hulpaandrijving is de volgende aanvulling op ons Mobiliteit met
Power assortiment. Met deze hulpaandrijving kunnen de functiemogelijkheden
van de gebruiker gedurende de dag passend ingezet blijven worden. Een
uitkomst voor bijvoorbeeld cliënten met krachtverlies in de armen of afname
van uithoudingsvermogen waardoor het aandrijven met de hoepels niet of
beperkt mogelijk is. ‘s Ochtends lukt dit bijvoorbeeld nog wel, ‘s middags niet
meer. Door middel van eenvoudige joystickbesturing voor de inzittende wordt
de elektrische ondersteuning geactiveerd. Met de optie voor begeleidersbediening wordt ook de begeleider prettig ondersteund. Nog meer Power in
ons assortiment!

Vanaf oktober 2016 is de @Ease niet alleen in
combinatie met de Roxx of Canto Nxt leverbaar, maar
ook los leverbaar, zodat hij zelf op te bouwen is op
bestaande stoelen!
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- scootmobielen
Vivo 2.0 - Solide reisscooter met
uitstekende vering
Stippel voortaan uw eigen route uit en geniet van
de vrijheid die de compacte Vivo biedt. De Vivo is
eenvoudig te demonteren en kan dus makkelijk overal
mee naartoe. Vanwege de zeer kleine draaicirkel is de
Vivo erg wendbaar en door zijn brede luchtbanden
ook uiterst stabiel & comfortabel. De vering op de
voor- en achteras zorgt voor een uniek comfort en met
een actieradius van 28 km kunt u ontspannen op pad.
Vivo, het kleintje dat uw wereld groter maakt!

Solo Elegance - Maak kennis met de Elegance, een
speciale editie van de Solo!
De vertrouwde Solo in een stijlvol jasje! De Solo Elegance heeft een
chique champagnekleurig design, een comfortabele camelkleurige
stoel met ruitpatroon, stoer windscherm en retro achteruitkijkspiegels.
Een nieuwe look met behoud van de vertrouwde kwaliteiten, zoals het
INDEGO-veringssysteem, royale been- en voetruimte, cruise control en
de luchtgeveerde captain seat. Kortom, opvallend elegant! De Elegance
is een Custom Made editie van de vertrouwde Solo.
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Manuele Mobiliteit

very
n 
Begin 2017 uitbreiding opties @Work en @Ease.
Uitbreiding van de prijslijsten met extra
functionaliteiten op de Roxx en Canto Nxt @Work
en Roxx en Canto Nxt @Ease.

Uit assortiment per
1 januari 2017
n Geprofileerde rugleuning
Nu definitief uit assortiment
n Bohr rugleuning
Nu definitief uit assortiment

Match duwwagen bijrem
De Match duwwagen bijrem is een geavanceerde rem die te bedienen is door
de begeleider. Dit is een extra optie op de Match duwwagen waardoor de
begeleider meer controle heeft over de stoel. Met name op heuvelachtig
terrein is dit prettig, de begeleider kan door middel van de knijpers de Match
duwwagen bijremmen.
De bijrem is uitsluitend verkrijgbaar op de nieuwe Match duwwagens en is niet
verkrijgbaar als losse set.
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n Snellius zitelement
	Het Canto Nxt Snellius zitelement zal per 1 januari
2017 uit het standaard assortiment verdwijnen.
n Kangoo
	Uit het assortiment per 1 juli 2016. Voor losse
onderdelen verwijzen we door naar de fabrikant
Bogetec.

