
Inovys II 
L70

Korrelzitsysteem 
VERMEIREN creëerde het L70 zitsysteem in combinatie 

met de reeds bestaande Inovys II rolstoel.  Voor mensen die 
een passieve zithouding hebben, biedt Inovys II L70 het ideale 

zitcomfort. De kussens gevuld met polystyreen korrels in de rug-, 
zit- en beenonderdelen verzekeren een gelijke drukverdeling 

en volgen de contouren van het lichaam.
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B12 - Tafel B20 - Veiligheidsgordel

B52 - Serum houder B54 - Cover

B74 - Trommelrem B77 - Anti-tipping

B83 - Zuurstoffleshouder L58G - Comfort hoofdsteun

L71 - Verwijderbare armsteunen met korrelvulling
Verander naar een gepersonaliseerde positie dankzij de onafhankelijk 

beweegbare zit, rugleuning, voet -en beensteunen.

- Borst compartiment -

Elk compartiment heeft gevulde kussens met korrels die het lichaam 
en de contouren optimaal ondersteunen.
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Aangenaam zitcomfort voor 
de passieve rolstoelgebruiker. 

VERMEIREN biedt u een complete en hoog-
dynamische oplossing aan dat maximale 
ondersteuning biedt aan het gehele lichaam. 
Alle kussenonderdelen zijn voorzien met een rits 
zodat ze makkelijk verwijderd en schoongemaakt 
kunnen worden. 

Inovys II L70 is ook uitgerust met een volledig 
aanpasbare hoofsteun zowel in hoogte als in 
tilthoek. Een breed assortiment aan opties zorgt 
ervoor dat Inovys II L70 volledig aangepast kan 
worden aan de noden en wensen van bijna elke 
gebruiker.

Individuele aanpassingen zijn perfect mogelijk 
door de aanpasbaarheid van de hoek van 
het voet-, been- en rug- en zitgedeelte. De 
trommelremmen voor de verzorger en de extra 
parkeerremmen zorgen ervoor dat de gebruiker  
compleet veilig in de stoel kan zitten. 

Er is een optionele wasbare cover in grijze 
badstof verkrijgbaar. Die zorgt voor 
meer hygiëne in het dagelijkse 
gebruik van Inovys L70.

Gemakkelijk verwijderbare compartimenten dankzij een rits+Alle kussens zijn gevuld met duurzame 

polystyreenkorrels die een perfecte ondersteuning 

geven aan het lichaam en aansluiten aan de 

lichaamscontouren.

Door het toevoegen of verminderen van 

polystyreenkorrels kan de druk op de 

lichaamscontouren verhoogd of verlaagd worden.

Door de verschillende aanpassingsopties (hoofd, 

rug, zit en been), kan de rolstoel optimaal 

aangepast worden aan elke gebruiker.

De comfortarmen geven een veilig en aangenaam 

gevoel waardoor de gebruiker volledig relaxt.

- Been compartiment -- Zit compartiment -
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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.
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Perfecte cirkel

Als iets moet kunnen bewegen, heeft het wielen nodig. 
Wielen zijn een belangrijk onderdeel van al onze 
producten. Een vaste as, gecombineerd met spaken, velgen 
en een met lucht gevuld binnenband. Dat is alles wat we 
nodig hebben om dingen in beweging te krijgen. Basic, 
maar essentieel! Dat is de reden waarom VERMEIREN 
er voor koos dit essentiële onderdeel volledig intern te 
produceren. Van kleine voorwielen tot grote achterwielen 
of volledig rubberen wielen voor elektrische rolstoelen. 
Elk onderdeel wordt intern geproduceerd zodat we een 
impact hebben op elk detail tijdens productie en uiteraard 
de kwaliteit garanderen waarvoor we bekend staan. 

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast 
zijn aan u, niet anderom.  Daarom zijn onze rolstoelen 
evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw 
specifieke behoeften. 

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, 
hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden 
gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. 
Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en  
ervaring sinds 1957. 

Quality guaranteed

Op vlak van kwaliteit voldoet Inovys II L70 aan de hoogste 
normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd. 

Vulling met korrels

Om een maximaal zitcomfort aan te 
bieden heeft VERMEIREN gekozen voor 
een premium kwaliteit van korrels dat een 
massadichtheid aankunnen van 15kg/
m³. Elke korrel heeft een grootte van 
ongeveer 3,6 mm tot 5,6 mm in diameter 

en heeft  een isolerend effect dat een comfortabel gevoel 
geeft wanneer het in contact komt met het lichaam. De 
korrels zijn gemaakt van 100% geëxpandeerd polystyreen 
en zijn gecertificeerd door het Nationale Instituut van 
Hygiëne (National Institute of Hygiene), dat aantoont dat 
ze geen enkel risico vormen voor de gezondheid. Deze 

korrels kunnen gerecycleerd worden en 
hebben daardoor een zo klein mogelijke 
ecologische voetafdruk.
Hervullen: Na lang gebruik kan u het 
gevoel hebben dat uw kussens misschien 
extra of minder vulling nodig hebben op 
basis van uw behoeften. Contacteer uw 

vertrouwde VERMEIREN dealer en vraag naar korrels 
om uw kussen bij te vullen en de positie te herbevestigen.

Het isolerende materiaal geeft een warm 
en comfortable gevoel tijdens het zitten.

Technische informatie

 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   680 - 730 mm
Totale hoogte (zonder hoofdsteun) 990 - 1060 mm
Totale lengte  1280 mm
Rughoek 0° - 45°
Voetsteun - voetplaat inclinatie 73° - 107°
Hoogte armsteunen 220 - 320 mm

Zithoogte 510 - 580 mm
Hoogte rug  550 - 600 mm
Zitdiepte 460 - 520 mm
Gewicht  38 kg
Maximum gebruikersgewicht 135 kg
Extra informatie


