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Rolstoelkledij

Rolstoelkledij
Handschoenen voor rolstoelgebruik All purpose
Deze handschoenen werden speciaal ontworpen voor rolstoelgebruikers. De vingers zijn
gedeeltelijk vrij en er is een lederen bescherming van de handpalm. De rug is in katoen.
Klittenbandsluiting.
Technische info:
• machinewasbaar
• droogkastbestendig
S omtrek 20,3 cm
M omtrek 22,9 cm
L omtrek 25,4 cm
XL omtrek 27,9 cm

6608
660801
660802
660803

45,00
46,50
44,00
44,00

1
1
1
1

Handschoenen voor rolstoelgebruik Gel palm
Handschoenen speciaal ontworpen voor rolstoelgebruikers.
In de handpalm werd een gel-pad geïntegreerd en ook de duim werd extra verstevigd.
Gemaakt van lycra (stretch), in de handpalm kwaliteitsleder.
Klittenbandsluiting.
S handbreedte 7,6 cm
M handbreedte 8,3 cm
L handbreedte 8,9 cm
XL handbreedte 9,5 cm

AA8608A
AA8608B
AA8608C
AA8608D

53,00
53,00
53,00
52,50

1
1
1
1

Rolstoelponcho tot de knieën
De ideale bescherming tegen onverwachte regenbuien.
Deze waterdichte poncho heeft een eenvoudige ritssluiting en aantrekbare kap. Bescherming van
bovenlichaam en een extra lengte voor de knieën.
Technische info:
• handwas
AA8641

56,00 ad

5

Rolstoelponcho tot de voeten
Deze grote waterdichte poncho geeft een volledige bescherming voor de persoon en zijn/haar
rolstoel.
Voorzien van ritssluiting en aantrekbare kap.
Elastische bevestiging voor beter bewegingscomfort.
Verkrijgbaar met of zonder mouwen.
Technische info:
• handwas
zonder mouwen
met mouwen

AA8642
AA8643

53,00 ad
80,00 ad

5
1

Volledige regenponcho met mouwen voor rolstoelgebruik
Deze waterdichte poncho werd gevoerd met een aangename ruitjesstof voor bijkomende warmteisolatie.
Achteraan 2 openingen voor het duwen van de rolstoel.
De elastische manchetten zijn tot op het uiteinde bedekt zodanig dat de armen steeds goed
beschermd blijven van koude en regen.
Technische info:
• handwas
AA8683
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Rolstoelkledij

Rolstoelponcho gevoerd
Deze waterdichte poncho werd gevoerd met een aangename ruitjesstof voor bijkomende warmteisolatie.
Achteraan 2 openingen voor het duwen van de rolstoel.
Het is een kort model, ideaal in combinatie met bv. een benen- en onderlichaambescherming.
Technische info:
• handwas
AA8673

114,00

1

Volledige regenponcho voor scooter of elektrische rolstoel
Lichtgewicht poncho, speciaal ontwikkeld voor elektrische rolstoel.
Biedt maximale bescherming, het doorzichtige gedeelte laat toe om de bediening van de scooter
of elektrische rolstoel goed te blijven zien.
Deze waterdichte poncho werd gevoerd met een warme stof voor bijkomende warmte-isolatie.
Met elastische zoom om het opwaaien te beletten.
Technische info:
• handwas
AA8684

145,00

1

Scooterponcho met mouwen
Deze waterdichte poncho is voorzien van een lange rits over de volledige lengte.
De elastische manchetten zijn tot op het uiteinde bedekt zodat dat de armen steeds goed
beschermd blijven tegen koude en regen.
Met elastische zoom om het opwaaien te beletten.
Voorzien van een handig waterdicht zakje voor zaken die men onmiddellijk bij de hand wenst.
2 versies:
• ongevoerd
• gevoerd met een warme ruitjesstof voor bijkomende warmte-isolatie
Technische info:
• handwas
ongevoerd
gevoerd

091208198
AA8581

148,00
180,00

1
1

Scooterponcho Cape met volledige bescherming van rijder en scooter
Lichtgewicht poncho die zowel gebruiker als scooter beschermt.
Waterdichte nylon met een ritssluiting t.h.v. de borst.
Het doorzichtige gedeelte laat toe om de bediening van de scooter goed te blijven zien, tevens
schijnt de verlichting er door.
Universele maat voor 3- of 4-wielers.
Technische info:
• handwas
AA8533
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Benen- en onderlichaambescherming met warme voering voor rolstoel
Deze beschermzak voor de onderbenen en onderlichaam is extra gevoerd met een bijzonder
dikke synthetische schapenvacht.
Een lange rits maakt gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk.
Verhoogd ruggedeelte met straps voor bevestiging aan de rolstoel.
Onderaan is de bodem extra verstevigd met waterdichte canvas.
Te combineren met een rolstoelponcho.
Wasmachine bestendig op max. 40°. Geen droogkast, niet strijken.
Technische info: lengte van de gevoerde zak 100 cm + extra rug flap 20 cm
Kleur: bordeaux.
AD127240

215,00

1

Benen- en onderlichaambescherming met kunstvacht voor rolstoel
Deze beschermzak voor de onderbenen en onderlichaam is extra gevoerd met kunstvacht.
Een lange rits maakt gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk.
Verhoogd ruggedeelte met straps voor bevestiging aan de rolstoel.
Te combineren met een rolstoelponcho.
Technische info:
• lengte van de gevoerde zak: 100 / 120 cm + extra rug flap 20 cm
• heupomtrek tot max. 140 cm
• handwas
standaard
extra lang

AA8645
091169820

99,95 ad
105,00

5
1

Benen- en onderlichaambescherming voor rolstoel
Deze waterdichte bescherming van het onderlichaam en de voeten is gevoerd met een
katoenvacht voor extra warmte-isolatie.
De achterzijde is open, zodat het eerder een warm deken is dat tevens de voeten beschermt.
Hierdoor is het heel praktisch voor personen voor wie het moeilijk is om het zitvlak op te tillen.
De bovenrand is elastisch en kan met straps bevestigd worden aan de rolstoel of rond het
lichaam.
Ook aan de zijkant en de voeten is er een elastiek om goed aan te sluiten rond de benen en de
voeten.
Ideaal in combinatie met een poncho voor het bovenlichaam.
Technische info:
• handwas
AA8677
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Benen- en onderlichaambescherming RFM voor rolstoel
Extra warme bescherming verkrijgbaar in 6 maten, zodat ook voor kinderen van alle leeftijden
een passende oplossing mogelijk is.
Van binnen gevoerd met pluizig kunstvacht.
Een lange rits in L-vorm maakt gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk.
Met verhoogd ruggedeelte. Bevestiging aan de rolstoel met 2 lussen en een strap.
De bovenrand kan dichtgesnoerd worden om warmteverlies tegen te gaan.
Met praktisch zijvak.
Waterafstotend, daardoor bent u gewapend tegen elk weer.
Technische info:
• telkens totale lengte van de bescherming en lendenomtrek:
n° 1 AD155765 L 80 cm Ø 80 cm
n° 2 AD155766 L 100 cm Ø 90 cm
n° 3 AD155767 L 125 cm Ø 110 cm
n° 4 AD155768 L 135 cm Ø 120 cm
n° 5 AD155769 L 145 cm Ø 130 cm
n° 6 AD155770 L 155 cm Ø 140 cm
• handwas
n°
n°
n°
n°
n°
n°

1
2
3
4
5
6

-

kind tot 6 jaar - L 80 cm Ø 80 cm - donkerblauw
kind tot 12 jaar - L 100 cm Ø 90 cm - donkerblauw
junior tot 170 cm - L 125 cm Ø 110 cm - donkerblauw
M - L 135 cm Ø 120 cm - donkerblauw
L - L 145 cm Ø 130 cm - donkerblauw
XXL - L 155 cm Ø 140 cm - donkerblauw

AD155765
AD155766
AD155767
AD155768
AD155769
AD155770

99,95
99,95
99,95
99,95
99,95
99,95

ad
ad
ad
ad
ad
ad

10
10
10
10
10
10

Warme cape voor rolstoelgebruik Contoured shawl
Extra warme cape met een hoge kraag die oren en nek kan beschermen.
Elastisch gedeelte bovenaan, dit om koude door tocht te vermijden.
Het voorste gedeelte komt tot op de knieën.
Technische info: 69 x 120 cm
AA8687
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Oprijgoten, hellende vlakken
Rubber dorpelovergang
Een dorpelovergang is uitermate geschikt om kleine hoogteverschillen te overbruggen zowel
binnenshuis als buitenshuis. Deze rubberen uitvoering biedt een kant-en-klare oplossing voor
rolstoel, looprek, rollator, of voor iemand die moeilijk te been is.
Technische info:
• lengte: 90 cm
• kant-en-klare oplossing: op zijn plaats leggen en eventueel op lengte snijden
• van nature antislip en geluiddempend
• eventueel vast te kleven m.b.v. de zelfklevende onderkant
• past zich aan de ondergrond aan, ook al is deze niet volledig vlak
• onderhoudsvrij en weerbestendig
4 mm
4 mm - zelfklevend
6 mm
6 mm - zelfklevend
8 mm
8 mm - zelfklevend
10 mm
10 mm - zelfklevend
12 mm
12 mm - zelfklevend
16 mm
16 mm - zelfklevend
20 mm
20 mm - zelfklevend
24 mm
24 mm - zelfklevend
28 mm
28 mm - zelfklevend
32 mm
32 mm - zelfklevend
36 mm
36 mm - zelfklevend
40 mm
40 mm - zelfklevend
44 mm
44 mm - zelfklevend
48 mm
48 mm - zelfklevend

AD161005
AD161020
AD161006
AD161021
AD161007
AD161022
AD161008
AD161023
AD161009
AD161024
AD161010
AD161025
AD161011
AD161026
AD161012
AD161027
AD161013
AD161028
AD161014
AD161029
AD161015
AD161030
AD161016
AD161031
AD161017
AD161032
AD161018
AD161033

13,75
15,75
30,00
35,75
32,75
40,50
41,75
51,25
46,00
75,25
56,75
67,75
77,50
94,00
95,00
107,00
121,00
140,00
133,00
147,00
138,00
152,00
166,00
185,00
180,00
194,00
189,00
208,00

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Drempelplaat aluminium
Zeer handige drempelplaat uit antislip aluminium.
• gebruiksvriendelijk en sterk door de speciale vormgeving
• mobiel: lichtgewicht en voorzien van een handvat
De platen hebben alle een beschikbare breedte van 72 cm en zijn voorzien van schuine vleugels
aan de zijkanten en een lip van 6 cm vooraan.
Beschikbaar in 3 maten en 2 kwaliteiten: 20, 40 en 60 cm diep, lip inbegrepen
• 20 cm: bruikbaar voor drempels tot 3 cm hoog; 1,1/2,0 kg
• 40 cm: van 3 tot 7 cm verhoging; 2,4/4,3 kg
• 60 cm: van 5 tot 15 cm verhoging; 3,7/7,4 kg
Technische info:
• maximale belasting: 250 kg voor het lichte type, 600 kg voor het zware.
tot
tot
tot
tot
tot
tot
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250
250
250
600
600
600

kg,
kg,
kg,
kg,
kg,
kg,

20
40
60
20
40
60

x
x
x
x
x
x

72
72
72
72
72
72

cm
cm
cm
cm
cm
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voor
voor
voor
voor
voor
voor
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drempels
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drempels
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Hellend vlak voor deurdrempel, glasvezel, wit-groen
Lichtgewicht drempelplaat/hellend vlak uit glasvezel. Hierdoor zeer sterk en licht.
Dit model is o.a. goed geschikt voor het overbruggen van deuren die in een raam ingewerkt zijn
en naar buiten opendraaien.
Technische info:
• hoogte: 7,6 cm
• breedte: 76 cm
• lengte: 45 cm
• gewicht: 2 kg
• maximale belasting: 250 kg
45 x 76 cm x 7,6 cm

AA8794

330,00

1

320,00
410,00

1
1

176,95 ad

1

500,00
530,00

1
1

Oprijgoten lichtgewicht Axcess met vaste lengte
Lichtgewicht aluminium goten voor rolstoelen.
Vaste lengte:
• 100 cm, gewicht 2,5 kg per stuk
• 150 cm, gewicht 3,8 kg per stuk
Breedte intern: 15 cm, extern: 18 cm
Het rijvlak is ruw gecoat en is dus uiterst veilig in gebruik.
2 kunststof uiteinden die rusten op de stoep of drempel.
• maximale belasting: 300 kg
Per paar.
100 x 18 cm (L x B) per paar
150 x 18 cm (L x B) per paar

AA8714
AA8718

Oprijgoten lichtgewicht, telescopisch
Lichtgewicht aluminium goten voor rolstoelen.
Inclusief draagtas.
Technische info:
• lengte: 150 cm, telescopisch in 3 delen, opgevouwen: 66 cm
• breedte intern: 14 cm
• hoogte van de boord: 5,5 cm
• gewicht: ± 2,5 kg per stuk
• maximale belasting: 400 kg
150 x 14 cm, per paar

AD19577

Oprijgoten telescopisch Axcess
Lichtgewicht aluminium goten voor rolstoelen.
Telescopisch in 2 delen, verkrijgbaar in 2 lengtes:
• 92 - 150 cm, gewicht 4,0 kg per stuk
• 117 - 200 cm, gewicht 5,3 kg per stuk
Breedte intern: 15 cm, extern: 19 cm
Het rijvlak is ruw gecoat en is dus uiterst veilig in gebruik.
2 kunststof uiteinden die rusten op de stoep of drempel.
• maximale belasting: 300 kg
Per paar.
150 x 19 cm ( L x B) per paar
200 x 19 cm ( L x B) per paar
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Oprijgoten voor zware belasting Axcess, telescopisch
Extra stevige aluminium goten voor rolstoelen en scooters.
Telescopisch in 2 delen, verkrijgbaar in 3 lengtes:
• 88 - 150 cm, gewicht 6,8 kg, max. belasting 350 kg
• 113 - 200 cm, gewicht 8,7 kg, max. belasting 400 kg
• 163 - 300 cm, gewicht 12,6 kg, max. belasting 450 kg
Breedte intern: 18,8 cm, extern: 24,5 cm
2 inclineerbare lippen vormen de uiteinden die rusten op de stoep of drempel.
Per paar.
150 x 24,5 cm ( Lx B) per paar
200 x 24,5 cm ( Lx B) per paar
300 x 24,5 cm (L x B) per paar

AA8732
AA8736
AA8738

850,00
750,00
1.060,00

1
1
1

Hellend vlak koffermodel Axcess Suitcase
Hellend vlak voor rolstoelen, met scharnier en handvat in het midden, zodat een grote koffer
ontstaat, hetgeen transporteren gemakkelijker maakt.
Technische info:
• breedte intern: 73,6 cm, extern: 76,5 cm
• gewicht: 5 kg, 6,8 kg, 9,5 kg, 11,8 kg, 16,4 kg
• maximale belasting: 272 kg
60 cm
91 cm
122 cm
152 cm
183 cm

091169739
091169762
091169770
091169788
091169796

250,00
380,00
465,00
580,00
680,00

1
1
1
1
1

Hellend vlak oprolbaar Axcess
Hellend vlak voor rolstoelen, met scharnier en handvat in het midden, zodat een grote koffer
ontstaat, hetgeen transporteren gemakkelijker maakt.
Technische info:
• breedte intern: 73,6 cm, extern: 76,5 cm
• gewicht: 5 kg, 6,8 kg, 9,5 kg, 11,8 kg, 16,4 kg
• maximale belasting: 272 kg
91,5 x 76,5 cm (L X B)
152,5 x 76,5 cm (L X B)

091170893
091170901

335,00
525,00

1
1

495,00
595,00

1
1

1.170,00
1.780,00

1
1

Hellend vlak voor zware belasting Axcess
Zeer sterk hellend vlak voor rolstoelen en scooters, met vaste • lengte: en breedte.
Breedte intern: 70 cm, extern 76,5 cm
2 lengtes: 61 • 100 cm
• gewicht: 7,8 • 10,7 kg
• maximale belasting: 400 kg
61 x 76,5 cm (L x B)
100 x 76,5 cm (L x B)

091167741
AA8760

Hellend vlak telescopisch Axcess
Hellend vlak voor rolstoelen en scooters, telescopisch in 2 delen.
Breedte intern: 70 cm, extern 76,5 cm
2 lengtes:
• 113 • 200 cm, • gewicht:30 kg
• 163 • 300 cm, gewicht 40 kg
• maximale belasting: 300 kg
200 x 76,5 cm (L x B)
300 x 76,5 cm (L x B)
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Transportrolstoel Travel Chair - opvouwbaar
Travel Chair is ideaal voor korte transporten, bv. op reis, thuis, in instellingen of grote gebouwen.
Hij is ultracompact en lichtgewicht door zijn aluminium frame.
Het dubbele sluitmechanisme zorgt voor extra veiligheid.
De zachte armsteunen en duwgreep zijn zowel voor de gebruiker als assistent comfortabel. Een
handige draagtas is inbegrepen.
Verkrijgbaar in 2 versies: maximale belasting tot 90 / 110 kg .
Technische info:
• zithoogte: 47 / 49 cm, hoogte van het handvat: 88 / 91 cm
• zitting: 40 x 36 cm / 46 x 40 cm
• totale breedte: 61 / 65 cm
• opgevouwen: 61 x 66 x 28 cm / 65 x 74 x 40 cm
• wielen: vooraan 12,5 cm, achteraan 20 / 30 cm
• totaal gewicht: 8,5 / 10,5 kg
tot 90 kg
tot 110 kg

AD149859
AD149860

385,00
445,00

1
1

Evacuatiestoel Ambulance Chair - opvouwbaar
Eenvoudige evacuatie- en transportrolstoel, ideaal voor korte transporten.
Opvouwbaar en zeer compact.
Ook vooraan zijn er 2 handvatten zodat een tweede persoon gemakkelijk de stoel over een
hindernis kan helpen heffen.
Vervaardigd uit staal met witte plastic coating.
Technische info:
• zitting: 35 x 29 cm
• hoogte: handvat achteraan: 74 cm
• gewicht: 9 kg
• maximale belasting: 102 kg
823

160,00

1

Accessoires voor rolstoel en scooter
Deurblokkering met telescopische handgreep
Handig hulpmiddel om een deur open te houden als men er wil door rijden.
Zeer compact, slechts 13,5 cm, voorzien van een telescopisch handvat, uittrekbaar tot 70 cm.
Ook nuttig voor personen met een loophulp of een kruk, bv. als men iets in de hand meeheeft.
Voorzien van een strap, zodat men het aan zijn rolstoel kan hangen, of aan de deurklink.
De onderkant is voorzien van magneetjes, zodat men er ook sleutels, munten of andere metalen
voorwerpen mee kan oprapen van de grond.
AD156177

28,95

1

A70711

99,00

1

Rolstoeltafeltje wit
Rolstoeltafeltje met afgeronde verhoogde rand.
Wit, lichtgewicht. Verlaagd deel voor beker of glas.
Grootte: 60 x 55 cm
Wordt bevestigd met klittenband.
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Rolstoeltafeltje transparant
Kwalitatief transparant rolstoeltafeltje uit voorgevormd plexi met afgeronde hoeken en randen
om kwetsuren te vermijden. Hierdoor is het ook gemakkelijk te reinigen.
Op de 2 hoeken is een verlaagd stukje voor een beker, kop of drankblikje, vooraan is een
verlaagde pennenbak. De vorm is zodanig dat eventueel gemorste vloeistof wegloopt van de
rolstoelgebruiker.
Transparante tafels hebben het voordeel dat de gebruiker de voorste wielen kan zien en tevens
een volledig beeld van zijn lichaam behoudt.
Schuift over de armsteunen van een standaardrolstoel. Voor extra stevige plaatsing dient men de
klemmenset bij te bestellen. Deze zorgt er voor dat het tafeltje nooit kan wegklappen, ook niet
als iemand vooraan op de rand zou leunen.
Technische info: 61 x 53 cm
AA8685A
AA8685B

toebehoren: set klemmen

500,00
85,00

1
1

Half rolstoeltafeltje
Dit rolstoeltafeltje werd speciaal ontworpen voor een actieve rolstoelgebruiker, omdat het
gemakkelijk weg klapt, bv. bij rechtstaan of transfers; ook bij het dichtvouwen van de rolstoel is
dit een voordeel.
Wordt bevestigd op de armsteun.
Technische info: 33 x 53 cm
Design: aan de buitenzijde is er een boordje en een verlaagd deel voor een beker.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: transparant (smoke) en ondoorzichtig lichtgrijs.
• gewicht: 2 kg
transparant - links
transparant - rechts
grijs - links
grijs - rechts

A7079
A70710
A70713
A70712

430,00
430,00
275,00
275,00

1
1
1
1

12,00

1

Bekerhouder voor rolstoel
Kunststof bekerhouder uit 2 delen: houder en bodem.
Past op elke rolstoel en is geschikt voor drankblikjes, -flesjes of een beker.
Inklapbaar wanneer men hem niet gebruikt.

AD121084

Rolstoelgordel met kliksysteem
De rolstoelgordel wordt bevestigd aan beide zijden van de zitting.
De sluiting is met een kliksysteem zoals bij een rugzak.
Een gordel zorgt voor extra veiligheid indien men de rolstoel voortbeweegt over oneffen terrein
of over drempels.
Tevens belet hij voor een groot deel het onderuit zakken.
Technische info:
• gewicht: 125 g
120 cm
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Veiligheidsgordel voor rolstoel Auto buckle
Deze rolstoelgordel kan bevestigd worden op 2 manieren:
• type A: los, volledig rond gebruiker en de rugleuning, de lengte is aanpasbaar
• type B: vast, met schroeven achteraan de rolstoel
De sluiting heeft een kliksysteem zoals bij een autogordel.
Een gordel zorgt voor extra veiligheid indien men de rolstoel voortbeweegt over oneffen terrein
of over drempels. Tevens belet hij voor een groot deel het onderuit zakken.
volledig rond - 132 cm
met schroeven te fixeren

AA8667A
AA8667B

46,75
59,00

1
1

Boodschappentas voor achteraan de rolstoel
Ruime en sterke tas, voorzien van 2 handvatten en 2 lussen om hem rond de rolstoelhandvatten
te bevestigen.
Deze tas is gemaakt van sterke, waterdichte nylon en zorgt ervoor dat rolstoelgebruikers hun
kleine persoonlijke spullen binnen handbereik hebben.
Technische info:
• 34 x 39 x 15 cm
• kleur: antracietgrijs
AD127236

52,95 ad

6

Opbergtas voor achteraan de scooter - rugzakmodel
Enkelvoudige en stevige opbergtas voor over de rugleuning van de scooter.
Deze tas is gemaakt van sterke, waterdichte nylon en zorgt er voor dat rolstoelgebruikers hun
kleine persoonlijke spullen binnen handbereik hebben.
Kleur: zwart.
Technische info: 42 x 32 x 8 cm
AD127235

68,00

1

Opbergtas voor achteraan de rolstoel Deluxe
Deze trendy en ruime opbergtas (rugzakmodel) heeft verschillende opbergvakken voor optimaal
gebruiksgemak. Het grootste opbergvak is gevoerd en opgevuld waardoor het extra bescherming
biedt aan de inhoud van de tas. Een intern opbergvak met rits is ideaal om portefeuille, handtas
of andere waardevolle spullen in op te bergen. 2 handige zijzakjes om een klein flesje of een
tijdschrift in te steken.
Technische info:
• 40 x 60 x 15 cm
• laadcapaciteit: max. 8 kg
091187707

95,00 ad

1

Opbergtas voor zijkant van de rolstoel Panier
Deze eenvoudige opbergtas hangt over de armsteun van de rolstoel met een praktische
klittenbandsluiting. Deze tas is gemaakt van sterke, waterdichte nylon en maakt het mogelijk dat
rolstoelgebruikers hun kleine persoonlijke spullen binnen handbereik hebben.
Laadcapaciteit: maximum 2 kg
Technische info: 25,5 x 34 x 8,5 cm
091187715
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Accessoires voor rolstoel en scooter

Opbergtas voor achteraan de rolstoel Economy
Deze waterdichte nylon opbergtas past op bijna elke rolstoel.
Voorzien van ritssluiting en handvatten.
Technische info:
• 36 x 39 x 15 cm
• gewicht: 340 g
• kleur: zwart
AA8630

58,50

4

Opbergtas voor achteraan de rolstoel met wandelstokzakje
Veelzijdige en waterdichte tas die met 2 straps aan de rolstoelrugleuning bevestigd wordt.
Er zijn 3 vakken:
• grote tas met rits
• opgestikte tas met klittenbandsluiting
• opzij een speciale tas voor (opgevouwd) wandelstok
Technische info: 45 x 40 x 14 cm
091187699

66,00

1

Opbergtas voor scooter Drive
Praktische, veelzijdige en waterdichte scootertassen die met straps aan de rolstoelrugleuning of
de stuurzuil bevestigd worden.
De kleine tas is handig om waardevolle voorwerpen in op te bergen en vlot mee te nemen.
Beide tassen zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Afmetingen
• grote tas: 43 x 40 x 24 cm
• kleine tas: 27 x 17 x 7 cm
kleine tas voor vooraan
grote tas voor achteraan

AD127238
AD127237

34,75
47,75

1
1

Opbergtas voor achteraan de scooter Economy
Deze ijzersterke waterdichte nylon opbergtas past aan de rugleuning van bijna elke scooter.
Voorzien van ritssluiting en handvatten.
Technische info:
• 37 x 40 x 15 cm
• kleur: zwart
091187731

49,00

1

69,00

1

Opbergtas voor achteraan de scooter met wandelstokzakje
Veelzijdige en waterdichte tas die met straps aan de scooterleuning bevestigd wordt.
Er zijn 3 vakken:
• groot vak met rits
• opgestikt vak met klittenbandsluiting
• opzij een speciaal vak voor (opgevouwde) wandelstok of paraplu
Technische info:
• 45 x 40 x 14 cm
091187749
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Accessoires voor rolstoel en scooter

Opbergtas voor achteraan de scooter met wandelstokzakje Deluxe
Veelzijdige en waterdichte tas die met straps aan de scooterleuning bevestigd wordt.
Er zijn 4 gevoerde vakken:
• grote tas met rits
• 2 opgestikte tassen met rits
• opzij een speciale tas voor (opgevouwd) wandelstok
Technische info: 45 x 40 x 14 cm
091187756

112,00

1

Voorgevormd rolstoelkussen visco - in PU 210 hoes met antislip
Dit rolstoelkussen heeft met het speciale ontwerp van het zitgedeelte extra drukverlagende
eigenschappen. Het kussen volgt de vorm van het lichaam en verdeelt gelijkmatig de druk over
het zitvlak.
Dit kussen maakt langdurig zitten in de rolstoel mogelijk. Het kussen is opgebouwd uit
gemouleerd schuim. Dit schuim is een Visco 60, wat inhoud dat het schuim brandvertragend is
en een densiteit heeft van 60 kg.
De hoes is antibacterieel en zelfs MRSA-bestendig en is voorzien van een flap of watergordijn om
indringing van water en vocht tegen te gaan. De hoes is gemaakt van PU 210.
Karakteristieken van het viscovormschuim:
• traag vormkoudschuim
• uitzonderlijk comfortabel en ondersteunend
• temperatuurgevoelig, beter dan gesneden traagschuimproducten
• drukverlagend visco-elastisch traagschuim
• energie absorberend
• past zich aan aan de contouren van het lichaam
± 43 x 43 x 11 cm

AD160989

210,00

1

Rolstoelbekleding kunstschapenvacht/fleece
Comfortabele en warme onderlegger voor in de rolstoel in kunstschapenvacht die de zitting en de
rug bekleedt.
Technische info:
• 89 x 43 cm
• gewicht: 420 g
rug en zitting

AA3990

98,00

1

Rolstoelkussen integraal Thermo
Uitermate comfortabel kussen, gevuld met holle vezel. Volledige bescherming van zit, rug en
armleuningen.
Thermo: polyester hoes en holle vezel vulling.
Bruikbaar in rolstoel of zetel.
Technische info:
• zitgedeelte: 125 cm breed en 40 cm diep
• ruggedeelte: 60 cm hoog en 45 cm breed
• machinewasbaar tot 40°C
• gewicht: ± 2 kg
vulling holle vezel, hoes polyester
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Integraal rolstoelkussen antidecubitus, vulling holle vezel, hoes katoen A18
Kussenset vervaardigd uit 100% katoen en holle gesiliconiseerde polyestervezels. Deze vezels
laten de huid voldoende ademen. De kussens kunnen onderling verbonden worden en ook
gemakkelijk gescheiden worden.
De set is op aanvraag verkrijgbaar in brandvertragende versie.
De kussens kunnen ook afzonderlijk aangekocht worden.
volledige set
nekkussen in U vorm
beenbescherming
rug 45 x 60 cm
zitkussen met centraal punt 42 x 42 cm
zitkussen met 3 secties 42 x 42 cm
armkussens 30 x 35 cm (per paar)

AD160054
AD160055
AD160056
AD160057
AD160058
AD160059
AD160060

499,00
63,00
180,00
90,00
110,00
110,00
135,00

1
1
1
1
1
1
1

Regen- en zonnescherm voor rolstoel
Dit sterke regen- of zonnescherm wordt met een klem vastgeschroefd op de buis of handvat van
een rolstoel.
Technische info:
• Ø 101,6 cm
• lengte: 91,4 cm
• gewicht: 1 kg
101,6 cm diameter

553668

80,00

1

77,00 ad

1

Hoes voor scooter
Waterdichte nylon hoes, geschikt voor bijna alle 3- of 4 wielige scooters.
De onderste boord is elastisch, zodat hij goed aansluit en blijft zitten.
Technische info:
• 145 x 68 x 140 cm
• machinewasbaar op 40°C
AA8530

Voetenheffer Leg Lifter
Voetenheffers Leg Lifter verhogen de zelfstandigheid.
3 versies:
• standaard met half stijve lus
• stirrup met extra stijve onderste lus in een driehoek zodat deze vlot over de voet kan
geschoven worden
• idem met 2 handvatten, als de kracht van één hand niet volstaat.
standaard 86,4 cm, half stijve lus onderaan
Stirrup 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan
Stirrup 91,5 cm, stijve lus driehoeksvorm onderaan, met 2
handvatten
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