
AlesiaAlesia

• Armsteunen regelbaar in hoogte
• Uitschuifbare voetplaat

• Inclineerbare rug met dubbele bediening
• Verstelbare zitkanteling 

• Gecentraliseerde rem
• Zwenkwielen

N.V. 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

Opties:

• Documentenhouder
• Regelbare en afneembare hoofdsteun
• Beensteun
• Zijdelingse pelotten
• Tafel
• Serumhouder
• Zuurstofbushouder
• Urinezakhouder





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

Technische gegevens Alesia

totale    zit    hoogte      hoogte totale    totale  zit         hoogte    inclinatie  inclinatie  gebruikers      
breedte    breedte  armsteun    zit hoogte      lengte       diepte       rug      rug zit    gewicht

66        54         0 - 27         53         133           78           50          80           30°          12°       140 kg

Alesia, alle comfort

De rug bestaat uit twee delen (met hoofdsteun) die
transfers vergemakkelijken maar ook bezigheden
in de badkamer eenvoudiger maken. De stoel is uit-
gerust met 4 zwenkwielen met een diameter van
125 mm zodat draaien en keren in een handom-
draai mogelijk is. 

De stoel kan geleverd worden met of zonder been
steun. De uitschuifbare voetplaat biedt ook
bescherming tegen omkanteling. De armsteunen
zijn regelbaar in hoogte en kunnen afgenomen
worden. 

De rem is gecentraliseerd en de 4 zwenkwielen
zorgen voor een stabiele sturing. De anatomische
en versterkte rug is verstelbaar door zowel de
patiënt als door de begeleider.

Lichtblauw Oranje Geel Bordeaux

Bruin Donkergroen Lichtgroen Donkerbaluw

Opties

We bieden een waaier van opties aan zoals een
serumhouder, een urinezakhouder, zijdelingse pelot-
ten, een documenthouder aan de achterzijde, hoofd-
steun, zuurstofbushouder,...

Kleuren

De stoel kan geleverd worden in 8 verschillende
kleuren in kunstleder. Andere kleuren zijn mogelijk
op bestelling en mits een zeker aantal.

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

Voorbehouden technische wijzigingen

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit V.
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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.com - info@vermeiren.be


