
De midwheel aangedreven Morgan is de tweede in de serie van vier 
elektrische rolstoelen die we introduceren binnen het nieuwe Mobiliteit met 
Power assortiment. Bijzonder hieraan is dat drie van de vier uitgevoerd zijn 
met ons Matrixx zitsysteem. Dit unieke zitsysteem biedt passende oplossingen 
voor vrijwel alle functionele beperkingen van (elektrische) rolstoelgebruikers.
In de Morgan bepaalt iedere gebruiker zelf zijn/haar positie met de instelbare 
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zithoek, rughoek en zithoogte. De individuele 
bedieningsmogelijkheden, onafhankelijk geveerde 
wielophanging en een kleine draaicirkel maken het 
plaatje compleet.

Morgan, een midwheel aangedreven elektrische rolstoel met Matrixx zitsysteem
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Nieuw in het assortiment!

Mobiliteit met Power

Vivo 2.0

De Vivo in een compleet nieuw jasje! Wat is er veranderd? Alles! Alleen de 
naam is hetzelfde gebleven… Houd je mail, facebook en de brievenbus goed 
in de gaten!
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Doelgroepomschrijving Morgan & Leon

VOOR WIE? VOOR IEDEREEN DIE:
• … zich door lichamelijke beperkingen* nagenoeg permanent zittend 

moet verplaatsen
• … niet of beperkt de mogelijkheid heeft om zijn/haar armen te gebruiken 

voor het aandrijven van een handbewogen rolstoel
• …de behoefte heeft aan zelfstandigheid

Denk aan:
• Al dan niet progressieve spierziektes
• Dwarslaesie, hemiplegie, quadriplegie en spina bifida
•  Dwerggroei, anatomische vergroeiing of het missen van de bovenste 

ledematen (armen)
•  Verminderd uithoudingsvermogen door een combinatie van factoren, 

zoals:
 - Obesitas
 - Vaatproblematiek
 - Diabetes
 - Pijnklachten etc.
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De ‘omkeerbare’ Leon is de derde in de serie van vier elektrische rolstoelen 
die we introduceren binnen het nieuwe Mobiliteit met Power assortiment. 
Net als de Morgan is ook de Leon uitgerust met het Matrixx zitsysteem. De 
Leon is ontworpen om de voorde-len van achterwielaandrijving in te zetten 
voor buitengebruik, zelfs voor de meest actieve gebruikers. Door de grote 
zwenkwielen, het 4-wiel veersysteem en soepele communicatie tussen 

bedieningskast en motor kan de gebruiker zonder 
schokken versnellen en ervaart hij controle en comfort 
tijdens het rijden. Het omkeerbare onderstel sluit ook 
voorwielaandrijving niet uit, dit maakt de veel-zijdige 
Leon uniek.

Leon, een omkeerbare elektrische rolstoel met Matrixx zitsysteem
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Positioning Solutions
Peervormige zijkussens op de Canto Nxt Kelvin
Speciaal voor cliënten met een peervormig lichaam 
(waarbij het bovenlichaam smaller is dan het onderlichaam) 
ontwikkelden we nieuwe zijkussens.

Door de specifieke vorm van het kussen krijgt het 
bovenste deel van de romp en de taille meer zijwaartse 
ondersteuning en ontstaat er meer ruimte rondom de 
heupen.
De standaard zijkussens in de Kelvin kunnen optioneel 
vervangen worden door deze ‘peervormige zijkussens’ 
om optimale zitondersteuning te bieden. Bij een 
nieuwe bestelling maak je gelijk de keuze uit standaard 
of peervormige zijkussens. Tevens zijn ze onderling 
uitwisselbaar.

•  @Ease hulpaandrijving
  Een motorische aandrijving voor gebruiker en/

of begeleider, die van de Roxx en de Canto Nxt 
een handbewogen én elektrische rolstoel in één 
maakt…

• Blazer elektrische rolstoel met Matrixx
  De hekkensluiter in het elektrische rolstoelassorti-

ment. We houden je op de hoogte!

• Match bijrem - rembediening door begeleider
   Een geavanceerde rem die ook te bedienen is door de begeleider van de 

Match duwwagen. Dit is een extra optie op de Match waardoor de begeleider 
meer controle heeft over de stoel. Met name voor heuvelachtige gebieden 
is dit prettig, de begeleider kan door middel van de knijpers de Match bij-
remmen.

• Extra opties @Work: 26 inch op Roxx en Canto Nxt 
  @Work is al leverbaar op 20” (Canto Nxt), 22”en 24” (Roxx en Canto Nxt) 

en kan zeer binnenkort ook geleverd worden op de 26” wielen van Roxx en 
Canto Nxt!

• Levertijdverkorting
  Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, wordt de levertijd van een 

reeks artikelen verkort naar slechts één werkdag!Onder andere van een deel 
van de bijzondere maten Matrixx kussens, het wiel met remnaaf en de Tra-
cix rugleuningen. Raadpleeg het onderdelenboek op www.life-mobility.com 
voor een volledig overzicht.
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Links: standaard zijkussen Rechts: zijkussen t.b.v. 
peervormige lichaamsvorm

Uit assortiment per 
1 juli 2016

• Roxx:
 Ombouwset van zelfrijder naar duwwagen vervalt.
• Axxion:
 Onderdelen definitief uit assortiment, niet meer 

leverbaar.
• Plus:
 Ombouwset van zelfrijder naar duwwagen vervalt.
• Mixx:
  Gepolsterde zitting en rugleuning nu definitief uit 

assortiment, vanaf heden niet meer leverbaar.
  Als alternatief bieden wij de Mixx nu aan voorzien 

van het unieke Matrixx zitsysteem.
• Amara:
 Rolstoel definitief uit assortiment, niet meer 

leverbaar.
• Kinderassortiment:
   Pliko, Novus en NewBug zijn sinds april uit ons 

assortiment. De verkoop en service van deze 
kinderproducten vindt vanaf heden rechtstreeks 
plaats vanuit Révimex in Overpelt, België. Wij 
zijn van mening dat zij de juiste service en kennis 
in huis hebben om de dienstverlening naar 
onze klanten te borgen en vergroten. Tevens 
zullen bestaande afspraken rond de levering van 
kinderproducten door Révimex gehandhaafd 
blijven.


