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Totale breedte   800 mm
Totale lengte 840 mm
Totale hoogte   1160 mm
Zithoogte 500 mm
Zitbreedte 465 mm
Armsteun hoogte 150 mm

Zitdiepte 450 mm
Rug hoogte 695 mm
Gewicht  49,64 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Aansluiting netspanning
Extra info

Ontario 1
Comfort liftzetel

De liftzetel Ontario 1 biedt u een 
optimaal comfort aan in uw eigen 
vertrouwde omgeving. Met een 
eenvoudige druk op de afstands-
bediening kan u languit neerliggen 

en comfortabel ontspannen, tv 
kijken of een (digitaal) boek lezen. 
De diverse kleuren laten toe dat u 
een model kan vinden dat naadloos 
aansluit bij uw interieur.

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

Optionele armsteun beschermersOpbergzak aan de zijkant

Optionele hoofdbeschermer

w Gemakkelijk in onderhoud
w Eenvoudige bediening
w Netspanning aansluiting
w Minimaal geluid

Optionele verstelbare kantelbare 
tafel op wielen - Type 378

STOF
beige

STOF
beige

STOF
blauw

STOF
rood

SKAI
zwart

SKAI
beige

SKAI
bruin



Ontario 2
Comfort liftzetel met 2 motoren

De liftzetel Ontario 2 zorgt 
ervoor dat het beengedeelte en 
het ruggedeelte onafhankelijk 
van elkaar bediend kunnen 
worden. Met een eenvoudige druk 
op de afstandsbediening kan u 
languit neerliggen en comfortabel 

ontspannen, tv kijken of een boek 
lezen. Volledig platliggen om een 
dutje te doen of de sta-op functie 
gebruiken om gemakkelijk en veilig 
weer op te staan, de Ontario 2 is 
onmisbaar in uw huis.

Optionele armsteun beschermersOpbergzak aan de zijkant

Optionele hoofd beschermer

w Gemakkelijk in onderhoud
w Eenvoudige bediening
w Netspanning aansluiting
w Lig en Sta-Op functie
w Minimaal geluid

Optionele verstelbare kantelbare 
tafel op wielen - Type 378

Totale breedte   845 mm
Totale lengte 960 mm
Totale hoogte   1145 mm
Zithoogte 500 mm
Zitbreedte 480 mm
Armsteun hoogte 140 mm

Zitdiepte 530 mm
Rug hoogte 670 mm
Gewicht  53,34 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Aansluiting netspanning
Extra info

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.04

STOF
beige

STOF
bruin

SKAI
zwart

SKAI
taupe

SKAI
bruin
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Totale breedte   850 mm
Totale lengte 830 mm
Totale hoogte   1140 mm
Zithoogte 500 mm
Zitbreedte 485 mm
Armsteun hoogte 150 mm

Zitdiepte 510 mm
Rug hoogte 700 mm
Gewicht  53,98 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Aansluiting netspanning
Extra info

Montreal
Comfort liftzetel - Muurmodel

De liftzetel Montreal biedt u 
een optimaal comfort aan en is 
ideaal wanneer er iets minder 
bewegingsruimte is. De Montreal 
liftzetel laat een volledige inclinatie 
toe met een minimum afstand van 
100 mm van de muur.  In een eerste 

fase inclineert het beengedeelte zich 
tot de gewenste positie. Vervolgens 
inclineert het ruggedeelte naar de 
door u gekozen positie. Zo kan u 
heerlijk ontspannen zonder dat u veel 
ruimte achter u nodig heeft.

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

Optionele armsteun beschermersOpbergzak aan de zijkant

Optionele verstelbare kantelbare 
tafel op wielen - Type 378

w Gemakkelijk in onderhoud
w Eenvoudige bediening
w Netspanning aansluiting
w Minimale afstand van de muur

Optionele hoofdbeschermer

STOF
beige

SKAI
zwart

SKAI
taupe



Eagle 620 - 625
Passieve personen tillift

De VERMEIREN patiëntenlift werd 
ontworpen om een reëel comfort 
te bieden tijdens transfers, zowel 
voor de patiënt alsook voor de 
verzorgers. De patiëntenliften Eagle 
620 en Eagle 625 zijn uitgerust met 

een krachtige motor en voorzien van 
een batterij met ongeveer 45 liftbeurten 
per laadbeurt. Tilbanden zijn optioneel, 
verkrijgbaar in diverse afmetingen en 
in verschillende uitvoeringen.

Totale breedte   620 : 1035 mm - 625 : 1225 mm
Totale breedte geplooid   620 : 550 mm - 625 : 680 mm
Totale lengte 620 : 1115 mm - 625 : 1290 mm
Hoogste liftpunt  620 : 1740 mm - 625 : 1840 mm
Laagste liftpunt  620 : 728 mm - 625 : 766 mm
Hoogte geplooid   480 mm

Hoogte onderstel 111 mm
Draaicirkel  1160 - 1290 mm
Gewicht  620 : 37 kg - 625 : 42 kg
Gebruikersgewicht 620 : 150 kg - 625 : 175 kg
Aansluiting netspanning
Extra info

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.06

w Plooibaar
w Gebruikersgewicht 150 en 175 kg
w Uitneembare en oplaadbare batterij
w 100 mm wielen met remfunctie
w Centrale voetbediening

T I L B A N D  m e t  T O I L E T U I T S PA R I N G
Beschikbaar in
M - L - XL

A B C D
M 740 220 580 410
L 780 260 660 470
X 860 310 710 500

A

B

C

D

T I L B A N D  m e t  H O O F D S T E U N
Beschikbaar in
M - L - XL

A B C D
M 750 350 470 270
L 820 380 490 400
X 900 430 590 400

A

B

C

D

S T A N D A A R D  T I L B A N D
Beschikbaar in
M - L - XL

A B C D
M 740 370 430 400
L 790 420 480 430
X 850 480 520 450

A

B

C

D

Maten in mm. Afwijkingen in maten (15 mm) zijn mogelijk.

C29
gris



Geïntegreerde batterij

Centrale voetbediening
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Totale breedte   945 mm
Totale breedte geplooid   584 mm
Totale lengte 1046 mm
Hoogste liftpunt  1739 mm
Laagste liftpunt  1040 mm
Hoogte geplooid   500 mm

Hoogte onderstel 117 mm
Draaicirkel  1133 mm
Gewicht  44,85 kg
Gebruikersgewicht 150 kg
Aansluiting netspanning
Extra info

Albatros
Actieve personen tillift

Een compacte actieve zelfoprichter 
eenvoudig in gebruik en onderhoud.  
Albatros laat zich in enkele seconden 
volledig opplooien en maakt hem 
daardoor uitermate geschikt voor 
transport of opberging. De handvatten 

zijn gemaakt in een stevig en 
aangenaam materiaal dat goed in de 
hand ligt. Op de voetplaat ligt een 
anti-sliplaagje waardoor uw veiligheid 
optimaal wordt gegarandeerd. 

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

w Gemakkelijk in onderhoud
w Eenvoudige bediening
w Netspanning aansluiting
w Liftvermogen tot 200 kg

T I L B A N D E N
Beschikbaar in
M - XL

M XL

40 - 120 kg 100 - 200 kg

C29
gris



Altitude
Comfortabele geriatrische zetel

Totale breedte   710 mm
Totale lengte 1090 mm
Totale hoogte  1290 / 1315 / 1340 mm
Zitbreedte  380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Zithoogte 445 - 470 - 495 / 465 - 490 - 510 / 485 - 510 - 535 mm
Zitdiepte  440 / 460 / 480 mm

Rug hoogte 792 / 812 / 832 mm
Zitkanteling 0° / +40°
Hoogte armsteunen  235 / 255 / 275 mm
Gewicht  33,9 kg
Gebruikersgewicht 120 kg
Extra info

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.08

w Uiterst comfortabel
w Centrale voetplaat
w Afneembare hoofdsteun
w Remmen op alle wielen
w Wegklapbare en afneembare tafel

VERMEIREN heeft de Altitude 
ontworpen om de gebruiker van alle 
comfort te voorzien. Zo wordt deze 
geriatrische zetel standaard uitgerust 
met een dik zitkussen, vijfpuntsgordel 
en gevormde hoofdsteun. Doordat de 

voetplaat met gasveren is uitgerust wordt 
het in- en uitstappen vergemakkelijkt. 
De Altitude kan op vraag worden 
uitgerust met een Visco kussen en is 
tevens beschikbaar in XL of elektrische 
uitvoering.

Ook leverbaar in elektrische uitvoering

Optionele aparte voetplaten

Optionele serum houder

Afneembare hoes voor 
een gemakkelijke reiniging

DARTEX
groen

DARTEX
oranje

DARTEX
paars

SKAI
zwart

DARTEX
praline

SKAI
bruin
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Totale breedte   710 mm
Totale lengte 1090 mm
Totale hoogte  1290 / 1315 / 1340 mm
Zitbreedte  380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Zithoogte 445 - 470 - 495 / 465 - 490 - 510 / 485 - 510 - 535 mm
Zitdiepte  440 / 460 / 480 mm

Rug hoogte 792 / 812 / 832 mm
Zitkanteling 0° / +40°
Hoogte armsteunen  235 / 255 / 275 mm
Gewicht  39 kg
Gebruikersgewicht 120 kg
Extra info

Coraille
Geriatrische zetel met grote achterwielen

De Coraille is een comfortable 
geriatrische zetel voor mensen 
die een langere tijd in hun zetel 
doorbrengen. Zo is hij standaard 
uitgerust met een dik kussen, vijfpunts 
veiligheidsgordel en een gevormde en 
afneembare hoofdsteun. De voetplaat 
is uitgerust met een gasveer die het in- 

en uitstappen makkelijk maakt maar 
kan optioneel ook voorzien worden 
van aparte voetsteunen. De Coraille is 
in hoogte verstelbaar en heeft grotere 
wielen achteraan met een pedaalrem. 
Deze grote wielen zorgen ervoor dat de 
Coraille ook buiten gebruikt kan 
worden zonder af te doen aan comfort.

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

w Ideaal voor binnen- en buitengebruik
w Tafel blijft steeds horizontaal
w Grote achterwielen
w Pedaalrem

Optionele aparte voetplaten

Optionele serum houder

Afneembare hoes voor 
een gemakkelijke reiniging

Volledig kantelbaar en een tafel 
die steeds horizontaal blijft

DARTEX
groen

DARTEX
oranje

DARTEX
paars

SKAI
zwart

DARTEX
praline

SKAI
bruin



Alesia
Multi-functionele verzorgingsstoel

Totale breedte   700 mm
Totale lengte 800 mm
Totale hoogte  1330 mm
Zitbreedte  540 mm
Zithoogte  530 mm
Zitdiepte  480 mm

Rug hoogte 800 mm
Rug en Zitkanteling 30° & 12°
Hoogte armsteunen  0 - 270 mm
Gewicht  33 kg
Gebruikersgewicht 140 kg
Extra info

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.10

w Inclinatie been en ruggedeelte
w Regelbare armsteunen
w Verstelbare voetplaat
w Centrale rem
w Opties: Tafel, serumhouder,
   documentenhouder, hoofdsteun,
   urinezakhouder  

De Alesia biedt talloze mogelijkheden om het comfort van de gebruiker 
en verzorger te vergroten. De zetel is uitgerust met kleine wielen zodat de 
stoel makkelijk manoeuvreerbaar is. De rug is laag gehouden zodat 
het gemakkelijk is het haar te (laten) wassen. De rug is ook extra verstevigd zodat 
hij gekanteld kan worden, door gebruiker en verzorger. Verder kan de zit naar 
voor en achteren worden gekanteld en zijn de armsteunen verstelbaar in hoogte.

Verstelbare voetplaat

Stevige duwbeugel met handbediening

Optionele afneembare 
en wegklapbare houten tafel

SKAI
geel

SKAI
lavendel

SKAI
oranje

SKAI
groen

SKAI
donkerrood

SKAI
blauw

SKAI
bruin

SKAI
donkergroen
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Totale breedte   620 mm
Totale lengte  880 mm
Totale hoogte  1180 mm (1260 mm*)
Zitbreedte  500 mm
Zithoogte  505 mm (555 mm*)
Zitdiepte  480 mm

Rug hoogte 750 mm
Kanteling zit/been gedeelte 0° - 45°
Hoogte armsteunen  150 - 210 mm
Gewicht  32,5 kg (34,7 kg*)
Gebruikersgewicht 130 kg
Extra info

Bretagne
Relaxzetel

De Bretagne is een relax zetel met een modern design die zich 
naadloos laat integreren in uw interieur. Hij is niet alleen uiterst 
comfortabel en stijlvol maar ook voorzien van aanpasbare armsteunen, 
rug- en been inclinatie en kan optioneel voorzien worden van wielen met 
remmen zodat u deze stoel eenvoudig door het huis kan verplaatsen.

* versie met optionele wielen
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

w Naadloze aansluiting bij interieur
w Comfortabele afwerking
w In hoogte regelbare armsteunen
w Inclinatie rug en beengedeelte

SKAI
donkerbruin

SKAI
lichtbruin

SKAI
zwart

HOUT
oxide

HOUT
beuk

Kwaliteitsafwerking aan naden en randen

Optionele wielen met remmen

Volledig omkaderd metalen frame

Kantelbaar been en ruggedeelte 
met optionele wielen en remmen



Normandie
Multi-functionele verzorgingsstoel

Totale breedte   660 mm
Totale lengte 750 mm
Totale hoogte  1200 mm
Zitbreedte  540 mm
Zithoogte  510 mm
Zitdiepte  440 mm

Rug hoogte 780 mm
Rug en Zitkanteling 13° - 45° (19° - 54°*)
Hoogte armsteunen  138 - 170 mm
Gewicht  24,85 kg (29,7 kg*)
Gebruikersgewicht 130 kg
Extra info

* Elektrische uitvoering
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.12

w Inclinatie been- en rug gedeelte
w Regelbare armsteunen
w Groot kleurenassortiment
w Opties: Tafel, serumhouder,
   afneembare hoofdsteun, wielen,
   aanpasbare zithoogte,... 

De Normandie is een stoel met inclineerbare rug tot 45°,
uitgerust met een beensteun die automatisch mee inclineert met
het ruggedeelte. De armsteunen zijn regelbaar in hoogte en de wielen 
achteraan zorgen ervoor dat deze verzorgingsstoel gemakkelijk verplaatst 
kan worden. Dit model is eveneens verkrijgbaar in een elektrische 
of een XL uitvoering.

Optionele afneembare hoofdsteun

Optionele wielen

Optionele extra brede armsteunen

Ook leverbaar in een elektrische uitvoering

SKAI
geel

SKAI
lavendel

SKAI
oranje

SKAI
groen

SKAI
donkerrood

SKAI
blauw

SKAI
bruin

SKAI
donkergroen
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Totale breedte   660 mm
Totale lengte  750 mm
Totale hoogte  1200 mm
Zitbreedte  540 mm
Zithoogte  510 mm
Zitdiepte  440 mm

Rug hoogte 780 mm
Rug kanteling 13° - 45°
Hoogte armsteunen  138 - 170 mm
Gewicht  22,85
Gebruikersgewicht 130 kg
Extra info

Languedoc
Multi-functionele verzorgingsstoel

De Languedoc is uitgerust met een manueel inclineerbare rug tot 45°. 
Het sterke metalen onderstel biedt de nodige stevigheid en stabiliteit aan 
de gebruiker. De armsteunen zijn in hoogte verstelbaar en de achterste 
poten zijn uitgerust met transportwieltjes. Optioneel kunnen de poten in 
hoogte ingesteld worden. De Languedoc is tevens verkrijgbaar in XXL uitvoering.

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

w Inclinatie ruggedeelte
w Regelbare armsteunen
w Groot kleurenassortiment
w Opties: Tafel, serumhouder,
   afneembare hoofdsteun,...

Optionele inclineerbare voetenbank

Optionele serumhouder

Optionele afneembare tafel

Languedoc in XXL uitvoering met een 
maximum gebruikersgewicht tot 350 kg

SKAI
geel

SKAI
lavendel

SKAI
oranje

SKAI
groen

SKAI
donkerrood

SKAI
blauw

SKAI
bruin

SKAI
donkergroen



Provence
Multi-functionele verzorgingsstoel

SKAI
geel

Totale breedte   660 mm
Totale lengte  750 mm
Totale hoogte  1150 mm
Zitbreedte  540 mm
Zithoogte  510 mm
Zitdiepte  440 mm

Rug hoogte 780 mm
Rug en zitkanteling 10° - 21° - 32°
Hoogte armsteunen  138 - 170 mm
Gewicht  21,85
Gebruikersgewicht 130 kg
Extra info

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.14

w Instelbare rug (3 posities)
w Regelbare armsteunen
w Groot kleurenassortiment
w Opties: Tafel, serumhouder,
   afneembare hoofdsteun,...

SKAI
lavendel

SKAI
oranje

SKAI
groen

SKAI
donkerrood

SKAI
blauw

De Provence is, net zoals de Normandie en de Languedoc
opgebouwd vanuit een stevige stabiele metalen constructie 
met een kunstlederen zit en rug. De armsteunen zijn regelbaar in 
hoogte en de rug kan manueel ingesteld worden in 3 verschillende posities.

Optionele inclineerbare voetenbank

Optionele serumhouder

Verstelbare tafel op wielen

SKAI
bruin

SKAI
donkergroen
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Totale breedte   950 mm
Totale lengte  600 - 850 mm
Totale hoogte  620 - 800 mm
Tafelblad breedte  950 mm
Tafelblad diepte  500 mm
Tafelblad inclinatie  0° - 18° - 36° - 54° - 721° - 90°

Wielen  4
Remmen  4
Gewicht  11,3
Toegelaten belasting tafelblad 10 kg

Extra info

378
Multi-functionele verzorgingstafel

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

w Regelbaar in hoogte
w Regelbaar in lengte
w Inclineerbaar in diverse posities
w Verrijdbaar
w Blokkeerbare wielen

Deze houten tafel met metalen frame kan worden gebruikt met 
diverse VERMEIREN producten zoals geriatrische stoelen, liftzetels 
of verzorgingsstoelen. De tafel kan worden ingesteld in diverse inclineerbare
posities en elk wiel is voorzien van een eigen rem. Tevens is de tafelhoogte ook 
verstelbaar naargelang uw behoeften.

bruin
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VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Contacteer uw vakhandelaar voor meer informatie.

VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15 - 2920 Kalmthout

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

website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Badhulpen
Nachtstoelen

Elektronische
rolstoelen

Driewielers

B E D D E N

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Bedden Kussens

Manuele
rolstoelen

ScootersRollators
Loophulpen


