BasiQ Seats

Rollators
Carbon, Compact, Spring, Spring Vario en Spring Cross Country

Rollator Carbon nieuwe collectie
Bijzonder lichte rollator
Ook leverbaar als Rollator MIJN Carbon
Uw rollator op maat met leuke kleur accenten
Leverbaar in 3 maten S / M / L

Minimale inspanning met maximale stabiliteit.
Comfort en veiligheid ontmoeten elegantie in deze unieke rollator.

De CARBON rollator is gemaakt van een composietmateriaal van koolstofvezel
dat wordt gekenmerkt door een zeer hoge sterkte - en met een extreem laag gewicht.
Ondanks het lage gewicht zorgt de CARBON voor uw stabiliteit.
Traplopen of reizen met een rollator wordt zo een briesje.

Comfort en veiligheid De grote voorwielen zorgen voor comfortabel stuur- en rijcomfort.
rgonomisch gevormde duwhandgrepen, grote en soepel lopende remgrepen met in het frame
geïnstalleerde remkabels
geven de gebruiker een veilig gevoel.

Een ander voordeel van deze premium rollator:
Hij kan klein worden opgevouwen en gemakkelijk in de
kofferbak, in de trein of in een vliegtuig worden
opgeborgen.

Rollator Carbon nieuwe collectie
Afmetingen en gewichten
Small
Zitplaatsbreedte

45 cm

medium

large

45 cm

45 cm

Zithoogte

52 cm

60 cm

60 cm

Totale hoogte
met duwhandgrepen

81-94 cm

86-96 cm

92-104 cm

Totale breedte

60 cm

60 cm

60 cm

Totale lengte

70 cm

70 cm

70 cm

Vouwmaat

70 x 25 x 81 cm

70 x 25 x 86 cm

70 x 25 x 92 cm

Leeggewicht
(zonder accessoires)

4,9 kg

5,0 kg

5,1 kg

Maximale belasting

136 kg

136 kg

136 kg

Maximale belading Tas 5 kg
Wielen Voor 9.5 "(lekbestendig) komt overeen met 245 x 32 mm
Wielen achter 8 "(lekvrij) komt overeen met 200 x 32 mm

Rollator Compact
De ideale oplossing voor onderweg
Opvouwmaat 86 / 28 / 40 cm
Aluminium Rollator, weegt slechts 7,2 kg
Zitbreedte 45 cm, zithoogte 56 cm
Maximale belasting 136 kg, met parkeerrem.

Rollator Compact
Afmetingen en gewichten

Maximale belasting Compact Rollator 136 kg
Vouwmaat 86x28x40 cm
Totale breedte 66 cm
Totale lengte 72 cm
Zitplaatsbreedte 45 cm
Zithoogte 56 cm
Instelhoogte duwhandgrepen 80-94 cm
Leeggewicht (zonder accessoires) 7,2 kg
Maximale lading Tas 5 kg
Wielen achter 8 "(lekvrij) komt overeen met 200 x 32 mm
Wielen Voor 9.5 "(lekbestendig) komt overeen met 245x32 mm

Rollator Spring, uw lichtgewicht rollator

Deze lichtgewicht rollator biedt niet alleen veiligheid en comfort, maar de Spring serie biedt ook een aantal aanvullende voordelen
voor mensen met beperkte mobiliteit door het ontwerp, de toepassingen en de materiaalkeuze.
Deze moderne aluminium rollator kan worden gebruikt voor binnen- en buitengebruik en is zeer eenvoudig op te vouwen,
dankzij het inklapmechanisme met een handgreep op de gestoffeerde zitting.
De rollator is uitgerust met een brede afneembare en gevoerde rugriem voor comfortabel zitten en rusten,
een grote, gemakkelijk verwijderbare tas, waarin u eenvoudig uw aankopen kunt vervoeren. Er is tevens
een stokhouder met boven- en ondergedeelte inbegrepen.
Deze Rollator is in opgevouwen toestand is erg klein, zodat deze gemakkelijk in de kofferbak van een auto past,
maar ook compact binnenshuis weggezet kan worden wanneer deze even niet nodig is.
De grote stuurwielen in modern design en uiterlijk geven een zeer aangenaam stuur- en rijgevoel,
dat nog aanzienlijk wordt verbeterd door de twee spiraalveren.
De twee ergonomisch gevormde duwhandvatten bieden een hoog comfort.
Obstakels op de grond kunnen gemakkelijker worden overwonnen door de anti-kantelsteunen dicht bij de grond.
De reflectoren zorgen daarnaast voor duidelijke zichtbaarheid ter bevordering van de verkeersveiligheid.
De Spring is verkrijgbaar in 3 maten, met in de hoogte verstelbare duwhandvatten.
De maximale belasting is 136 kg.

Rollator Spring (ook verkrijgbaar in Spring XL)
Hoge functionaliteit stabiliteit en comfort.

Verkrijgbaar in 2 kleuren Bordeauxrood en Grijs metallic
Leverbaar in 3 maten S / M / L

Rollator Spring met pakket Vario
Hoge functionaliteit stabiliteit en comfort.

Verkrijgbaar in 2 kleuren Bordeauxrood en Grijs metallic
Leverbaar in 3 maten S / M / L

Rollator Spring Specificaties
Maximale belasting 136 kg
Maximale belading Tas 5 kg

Small

medium

large

Zitplaatsbreedte

46 cm

46 cm

46 cm

Zithoogte

52 cm

56 cm

60 cm

met duwhandgrepen

80-90 cm

90-102 cm

93 cm - 104 cm

Totale breedte

60 cm

60 cm

60 cm

Totale lengte

70,5 cm

70,5 cm

70,5 cm

Vouwmaat

72x27x80 cm

72x27x90 cm

72x27x93 cm

8,2 kg

8,3 kg

8,4 kg

9,6 kg

9,9 kg

10,9 kg

Totale hoogte

Leeggewicht Spring
(zonder accessoires)
Leeggewicht Spring VARIO
(zonder accessoires)

Wielen Voor 9.5 "(lekbestendig) komt overeen met 245x32 mm
Wielen achter 8 "(lekvrij) komt overeen met 200 x 32 mm

Rollator Spring Cross Country

De rollator SPRING CROSS COUNTRY is het model van de rollatorserie SPRING, speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis.
Ideaal voor de natuurliefhebber.
De Spring biedt dankzij de opvallende veer de gebruiker een extra dempend comfort.

De SUV onder de Rollators
Verkrijgbaar in Bordeauxrood en Grijs metallic
Leverbaar in maat Medium

Sterke remmen
Deze moderne en eigentijdse rollator beschikt over twee krachtige schijfremmen.
Ze zien er niet alleen goed uit - ze grijpen ook hard en betrouwbaar - zelfs als het modderig wordt.

Rollator Spring Cross Country
Specificaties
Afmetingen en gewicht van de Cross Country in maat medium
Zitbreedte 46 cm
Zithoogte 56 cm
Totale hoogte duwhandgrepen 90-102 cm
Aantal instelmogelijkheden 6-voudig
Totale breedte 66 cm
Totale lengte 77 cm

Vouwmaat 77x28x93 cm
Leeggewicht 9,3 kg
Maximale belasting 136 kg
Maximale belading netzak/Tas is 5 kg

Wielen voor 11,5 "(lekbestendig) komt overeen met 300 x 40 mm
Wielen achter 11,5 "(lekvrij) komt overeen met 300 x 40 mm

De spring Cross Country is zeer eenvoudig op te vouwen, dankzij het inklapmechanisme met een handgreep de gestoffeerde zitting.
De rollator is uitgerust met een brede afneembare en gevoerde rugriem voor comfortabel zitten en rusten,
een grote, gemakkelijk verwijderbare tas, waarin u eenvoudig uw aankopen kunt vervoeren en er is een stokhouder
met boven- en ondergedeelte inbegrepen.
Deze Rollator is in opgevouwen toestand is erg klein, zodat deze gemakkelijk in de kofferbak van een auto past,
maar ook compact weggezet kan worden wanneer deze even niet nodig is.
De grote wielen in modern design en uiterlijk geven een zeer aangenaam stuur- en rijgevoel,
dat nog aanzienlijk wordt verbeterd door de twee spiraalveren.
De twee ergonomisch gevormde duwhandvatten bieden een hoog comfort.

Obstakels op de grond kunnen gemakkelijker worden
overwonnen door de anti-kantelsteunen dicht bij de
grond.
De reflectoren zorgen daarnaast voor duidelijke
zichtbaarheid ter bevordering van de verkeersveiligheid

