
G8WAY
t  r  a  n  s  p  o  r  t

Eenvoudig in onderhoud  
en schoonmaak

Gestyleerde zit en 
rugondersteuning 

en armleggers

Remmen bedienbaar 
met de handbeugel

Beschikbaar in blauw (C79), 
groen (C85), 
oranje (C87)

Automatische  
opklapbare  

voetplaat

Wegklapbare 
armsteunen

Lekvrije en veegvrije 
PU wielen

De G8WAY is de perfecte transportstoel  
voor uw onderneming. Bezoekers met een 

beperkte mobiliteit kunnen nu snel,  
veilig en comfortabel rondgereden  
worden. Dankzij de G8WAY krijgt  

uw bedrijf een nog  
klantvriendelijker en  
meer mobiel imago. 

 
U kan uw G8WAY nog verder uitbreiden  

met enkele opties zoals een muntslot,  
een serumhouder, reclame ruimte  

en een vak voor documenten.

Grensverleggend in mobiliteit
Afgebeeld model enkel ter illustratie. Sommige zaken kunnen optioneel zijn.



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

Voorbehouden technische wijzigingen.

VERMEIREN 
Grensverleggend in mobiliteit R.
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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

700 420 480 410 880 15019,4470250 360

Technische informatie G8WAY

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. 

De G8WAY kan in elkaar worden 
geklikt en worden vergrendeld met 
een optioneel muntslot. Dankzij dit 
muntslot zullen de bezoekers de 
G8WAY altijd terugplaatsen

De voetsteun is ontworpen om naar 
beneden te duwen en klapt 
automatisch weer omhoog na het 
gebruik. De G8WAY neemt zo weinig 
ruimte in.

De G8WAY is aanpasbaar naargelang 
de wensen van uw organisatie. Met op-
ties zoals een documentenhouder en 
advertentieruimte.

Uw garantie op kwaliteit 
 
Kwalitatief voldoet de G8WAY aan de hoogste eisen en 
normen, vastgelegd door gecertificeerde testinstituten 
in de meeste Europese landen.

Kleuren

C79 
blauw

C85 
groen

C87 
oranje


