
De prachtige combinatie van comfort en simpliciteit. 
De nieuwe, volledig aanpasbare en personaliseerbare, 

Gemini 2 is een perfecte toevoeging voor familie 
uitstapjes of gezellig samen tijd spenderen.

Aanpasbaar en comfortabel.



Een correcte houding, zelfs op jonge leeft i jd, is heel belangri jk. 

Dankzij  het ruime assort iment van houdingstoebehoren kunnen we 

de Gemini 2  vol ledig ontwerpen zodat hi j  perfect bi j  jou past.  

De mogeli jke aanpassingen zi jn:

Easy & Smart positie controle

Hoofd aanpassing

Romp aanpassingen

Heup aanpassingen

Voet aanpassingen



Of het nu voor kort of lange termijngebruik is, verandering 

van posit ionering doorheen de dag is een must voor je kind. 

Zowel voor drukvermindering, bloedcirculatie 

of simpelweg voor comfort. 

Dankzij  het ReverSeat  systeem kan je de stoel 

gemakkeli jk omdraaien. Hierdoor kies je ofwel 

voor permanent visueel contact of geef je 

je kind de mogeli jkheid om de wereld 

te verkennen. 

Efficiënte houdingsaanpassingen



Zwart & grijs Blauw &  grijs

Groen & grijs Paars & grijs Blauw & zwart 3D Net

Bekledingen & framekleuren

Verander, personaliseer en pas de 

Gemini 2  vol ledig aan met een wijde 

keuze aan opties en accessoires.

Maak je eigen Gemini 2

C13
Framekleur: mat zwart

Framekleur: gestippeld donker grijs 

C48

Tafel - U90 Regenhoes - U96



Pas je Gemini 2  gemakkeli jk aan 

dankzij  ons gereedschapsvri j  systeem. 

Draai of trek aan de knoppen en 

verander de stoel compleet in 

een paar seconden. 

De Gemini 2  is volledig opnieuw 

bedacht en ontworpen met 

compactheid in het achterhoofd. 

Hierdoor kan je hem gemakkeli jk 

opbergen of transporteren wanneer 

je maar wil. 

Trek  en  vouw Voetpedaa l rem

Aanpasbare  duws tang Aanpasbare  voe tp laa t

Gemakkelijk in gebruik

Duw en  t rek Rug leun ing  aanpass ing



Ingenieus 2-in-1 systeem

Creëer 2 soorten stoelen met 1 Gemini: Een indoor stoel en een 

kinderwagen. Met een eenvoudige instal lat ie van de Gemini 2  stoel 

op het U82 onderstel voor binnenshuis gebruik, heb je in no t ime 

een comfortabele stoel voor binnen. Zo verandert je kinderwagen in 

een handomdraai naar comfortabele stoel met l igoptie voor leuke 

activi tei ten binnenshuis. 



8” volle/lucht voorwielen 12” volle/lucht achterwielen

Heupkussen 2 cm - B28A 
Heupkussen 4 cm - B28B

Rompkussen 2 cm - B28C
Rompkussen 4 cm - B28D

Abductie klos  - U53

Zonnedak  - U67 Richtingswielslot - U68 Beschermbeugel   - U64

Winkelmandje - U61 Beenbeschermer - U62



 Zijsteunen  
(heup/romp) - U69

Aanpasbare hoofdsteun  - U72

Vouwbaar en verwijderbaar 
zonnedak - U67

180° aanpasbare 
duwstang

Tweezijdig 
veiligheidsharnas

SCAN ME om MEER TE ONTDEKKEN
Volle/lucht achterwielen

Buisvormige armsteunen



Ademhalingsapparaat houder - U70 Rompstabilisatieprofiel - U71

Binnenshuis onderstel  - U82Buisvormige armsteunen  - U84 Aanpasbare rompplaten  - U85

Aanpasbare heupplaten - U86 Aanvullende kleine rompplaten - U87 Framebescherming - U88

Voetplaatjes met riemen - U91Plastic tafel - U90Lumbaal kussen - U89



N.V. VERMEIREN N.V.
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

V.U.: VERMEIREN Group N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 03/2022 we care for you
VERMEIREN

Technische informatie Gemini 2  (voor modellen met een zitbreedte van  320 en 400 mm)

 Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. 

Totale breedte   620 mm & 690 mm
Totale hoogte 1200 mm & 1275 mm
Totale lengte 950 mm & 1060 mm
Dichtgevouwen breedte 620 mm & 690 mm
Zitbreedte  320 mm & 400 mm
Hoogte armsteunen 200 mm

Zithoogte 510 mm
Hoogte rug  520 - 640 mm & 650 - 770 mm
Zitdiepte 300 - 360 mm & 360 - 420 mm
Gewicht  18 kg & 27 kg
Maximum gebruikersgewicht 35 kg & 50 kg
Extra informatie

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing 
te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate 
de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo 
kunnen we u de meest up-to-date producten bieden.
Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en  
ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet Gemini 2 aan de hoogste 
normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd. 

Scan de QR code 
en ontdek  de 

Gemini 2 website...


