
Voorbehouden technische wijzigingen

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit V.
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Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.
N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20 
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be

   De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd.

De rolstoel is geëvolueerd naar een modern, individueel aanpasbaar hulpmiddel. Esthetiek en praktisch nut gaan
hand in hand. In die evolutie speelt rolstoelenfabrikant Vermeiren een belangrijke rol.
Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen
modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn
onderling verwisselbaar. Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en meer dan 53 jaar ervaring.

Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de
meeste Europese landen.

totale breedte          zitbreedte          hoogte          zithoogte           totale totale zitdiepte         rughoogte          gewicht
breedte        geplooid armsteun hoogte lengte gebruiker

55                     28 39                    21                    51                     92                   110                   43                     43                 120 kg
58                     28 42                 21                    51                     92                   110                   43                     43                 120 kg
60                     28 44                 21                    51                     92                   110                   43                     43                 120 kg
62                    28 46                    21                  51                    92                  110                   43                     43                 120 kg
64                     28 48                 21                    51                     92                   110                   43                     43                 120 kg
66                     28 50                21                    51                 92                   110                   43                 43                 120 kg

Technische informatie 708D

Afmetingen in cm, gewicht in kg - Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm en 1,5 kg) zijn mogelijk

708D
Een nieuwe standaard



708 Delight HEM2 
Hemiplegie versie (instelbaar links / rechts)
Met de twee grijphoepels, die zich aan één kant van de rolstoel
bevinden, kan u de rolstoel met slechts één hand voortbewegen en
besturen.
De grootste hoepel is op de velg van het wiel gemonteerd, de
kleinste hoepel staat in verbinding met het andere wiel.
Door het eenvoudig omdraaien van het systeem kunnen de grijp-
hoepels links of rechts worden aangebracht.

(model afgebeeld met hemiplegie armsteun B66(O))

708 Delight T30
Duw versie

De duwwagen heeft achteraan kleine wielen (12 1/2),
waardoor hij - met een begeleider - zowel binnen als
buiten kan worden gebruikt.

708 Delight S Verlaagd model
(hoogte grond/zit 47 cm)

De rolstoel met verlaagde zithoogte werd speciaal
ontworpen voor kleinere personen.
Tevens ideaal voor hemiplegiepatiënten als trippel-
rolstoel.

Kleine stootwieltjes aan de 
voetplaten zorgen voor

bescherming van muren en 
meubilair tijdens het gebruik

van de rolstoel.

Voetsteunen...

BK7 BA6

BZ10 B07

B19 BK6

708D

708 Delight AMP kit
(verstelling achteras: 7 cm)
Om het gewichtsverlies van de benen op te vangen,
werden de assen van de achterwielen verder naar
achteren gebouwd. Door deze verplaatsing van het
zwaartepunt loopt men niet het risico dat de rolstoel
achteroverkantelt.

708D

De 708 D is een standaard rolstoel met vaste rug en tevens
het smalste model op de markt in zijn klasse. De armsteunen
zijn wegklapbaar of afneembaar en voorzien van lange,
comfortabele armleggers. Een soepele rug, zit en aluminium
voetsteunen zorgen voor een optimale levensduurte. C26

C16

NYLON

SKAI

Frame      Bekleding

C33 NYLON

C27

C29

NYLON

NYLON

Frame      Bekleding

Contacteer uw verdeler voor meer informatie!!

Verschillende soorten ruggen...

Armsteunen...

Assortiment aan opties...

L14 L24 L44

B74

B23

B31

B12

Achterwielen snel 
demonteerbaar door

Quick-release©.

B02 B05 B66-flex

Verschillende kleuren naar keuze.

Armsteunen zijn 
wegklapbaar of afneembaar

voor eenvoudige
transfers.


