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Nieuw in het assortiment

Optie op de Roxx èn de Canto Nxt: @Work hulpaandrijving
De @Work hulpaandrijving is vanaf mei 2015 leverbaar op de Roxx èn de 
Canto Nxt Zelfrijder! 

Extra duwkracht
De @Work hulpaandrijving is na onze Aura duwondersteuning de volgende 
invulling van ons Mobiliteit met Power assortiment: de zitondersteuning en 
mobiliteit van de Roxx en de Canto Nxt Zelfrijder gecombineerd met de 
Power van de @Work!

De @Work elektrische hulpaandrijving geeft gebruikers extra 
duwkracht: zodra de aandrijfhoepel van het wiel in beweging 
wordt gebracht, wordt de motor geactiveerd en wordt de stoel  
soepel aangedreven.

Doelgroep
De doelgroep van de @Work zijn gebruikers met beperkte (spier) 
functie in de armen en handen, waardoor het aandrijven van de  
hoepel niet of beperkt mogelijk is, bijvoorbeeld: gebruikers met 
een CVA, dwerggroei, etc en/of gebruikers met een verminderd  
uithoudingsvermogen door bijvoorbeeld spierziekte, ouderdom, obesitas of 
luchtwegaandoeningen. 

Waarom @Work?
•  Merk-eigen combinatie van hulpaandrijving en de Life & Mobility 

rolstoelen: CE gecertificeerd en crash test safe. 
•  De sterkte van de ondersteuning, de gevoeligheid, de snelheid en 

de wendbaarheid is per wiel eenvoudig en volledig individueel te 
programmeren.

•  Eénhandige aandrijving: de @Work kan optioneel af-fabriek worden 
ingesteld op aandrijving van de rolstoel met één arm. 
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Evo Lectus
Vanaf half mei introduceren we het tweede product onderdeel 
van Mobiliteit met Power, namelijk de Evo Lectus, een high  
end voorwiel aangedreven elektrische rolstoel voor binnen & buiten 
ontwikkeld door Karma Europe vanuit de behoeftes van de eind gebruiker, 
verzorgenden & (service)monteur, op basis van hun jarenlange ervaring met 
de doelgroep van elektrische rolstoelen. 

Kunnen doen wat ècht belangrijk voor je is? Je energie inzetten voor datgene 
wat echt belangrijk voor je is? Dat kan met de unieke combinatie van 
mobiliteit met power en de individuele zitondersteuning van de Evo Lectus. 

De Evo Lectus in het kort

 Zitondersteuning en bediening op maat
 •  Snel en eenvoudig aanpasbaar aan veranderende gebrui-

kersbehoeftes

 Altijd de gewenste zit- en ligpositie
 •  Elektrisch verstelbaar van zit- tot volledige ligpositie zonder 

transfers
 •  Automatische beenlengte-compensatie

 Iemand in de ogen kunnen kijken
 •  Zithoogte tot 40 cm te verhogen met de zitlift
 •  Altijd op ooghoogte voor participatie en zelfstandigheid

 Flexibel in huis & op kantoor
  •  Krachtig en soepel manoeuvreren door kleine draaicirkel en 

voorwielaandrijving
 •  Intelligent wegzwenkbare besturing maakt onder tafel of 

bureau rijden eenvoudig

 Comfortabel en veilig op pad
 • Altijd 4 wielen aan de grond door onafhankelijke vering
 • Koersvast door de ingebouwde gyroscoop
 • Wendbaar en krachtig bij hellingen en obstakels

 Gegarandeerd een veilig gevoel
 •  Stabiel door automatische zwaartepunt correctie bij zit-

hoekverkanteling
 • Crash test safe
 • Betrouwbare, zich bewezen hoge kwaliteitsonderdelen
 • Zichtbaar met LED verlichting

 Onderhoudsvriendelijk
 •  Service-gevoelige onderdelen zijn goed bereikbaar en lo-

gisch gepositioneerd

 Vormgeving & kleur die bij je past
 • In drie kleuren, vernieuwende vormgeving
 • Vormgeving bekroond met een iF Design Award
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Uit assortiment of aangepaste 
levertijd per 1 juli 2015

• Solo 3 & 4:
 Optie Elektrische hoog / laag verstelling vervalt, kan via Adaptatie nog 

geleverd worden
• Matrixx zitsysteem:
 Levertijd op aanvraag: Bohr rugleuning

Match-Orthese combinaties
Het convenant met Welzorg is getekend! Dit betekent dat de Match nu 
ook CE-gemarkeerd en crashtest safe is in combinatie met ortheses van 
Welzorg. Deze zijn verkrijgbaar in 3 smaken:
 • Welzorg PUR orthese
 • Welzorg Polyester orthese
 • Welzorg Aquarius orthese

Het totale overzicht van leveranciers is nu als volgt:
 • Bert Stevens  • Perteon
 • Kersten  • RZ Groep
 • Orthototaal  • Welzorg

Optie op het Kelvin zitelement: zitbeenkussen met 
doorlopende abductieheuvel

Product
• Canto Nxt Kelvin

Aanleiding
•  Optionele zitondersteuning bieden voor Kelvin gebruikers met een 

verhoogd risico op drukplekken op knieën en enkels.

Optie op de Roxx:
• Badstof hoes voor de Snellius hoofdsteun 

Optie op de Roxx èn de Canto Nxt:
• Extra hoofdsteunschakel als optie bij hoofdsteun Roxx / Canto Nxt

Doorlopende  
abductieheuvel

•  P-vormige armlegger op Canto Nxt 
duwwagen / Snellius / Kelvin / Roxx 
zelfrijder

•  In hoek verstelbare brede armleggers 
Canto Nxt Kelvin

•  Een nieuwe gipsbeensteun èn een nieuwe 
amputatiebeensteun


