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De lichtgewicht sportieve rolstoel met het modulaire frameconcept

Sportieve vastframerolstoelen waren  tot nu toe slechts voorbehouden aan volwassenen en uitgegroeide 
jeugdigen. Eenmaal afgeleverd, zijn ze vaak slechts deels aanpasbaar en zijn niet meegroeibaar.  

In de kinderverzorging heeft de meegroeimogelijkheid de hoogste prioriteit- in het bijzonder 
In de lengte. Maar hoe kan men het dan toch voor elkaar krijgen een sportieve, actiefrolstoel
te rijden? Het antwoord luidt: SUPRA !!!

De Supra biedt een vernieuwend, modulair frameconcept, die een sportieve verschijning 
combineert met een adequate en economische verzorging.

Sportief Design – Economische verzorging.
• Het open vastframe concept betekend sportiviteit.
• As- en rugpositie zijn onafhankelijk verschuifbaar op de zitbuizen
 en maakt t mogelijk dat een enorme zitdiepteverstelling van 17 cm 
 en een optimale balans- instelling mogelijk is. (Actiefstand)
• De innovatieve abductie van het voorste framedeel maakt een compacte
 bouw van de rolstoel mogelijk, en verleent deze extra stijfheid 
 (voor optimale rij-eigenschappen) en stabiliteit.
• Met een gewicht van slechts ca 8,4 kg (zitbreedte 26 cm, 22” wielen, 100 mm
 voorwielen) ligt de Supra in het bovenste segment van de lichtgewicht rolstoelen.
• Door het uitwisselen van enkele dwarsverbindingen kan de Supra met 2 cm stappen
 verbreed worden van 24 cm tot 40 cm.
• Het modulaire concept garandeert een economische herinzetbaarheid.

SUPRA- Niets is onmogelijk
SUPRA is ook aan de extreemste combinaties van zitbreedtes en zitdieptes aanpasbaar.
Het modulaire frame-concept maakt het mogelijk dat:
• Om alle zitdieptes, onderbeenlengtes en zithoogtes te bedienen wordt de SUPRA 
 In 3 framematen aangeboden.
• De dwarsverbindingen (voetplaat,  dwarsbuis, achteras, en rugdeel) kunnen met alle
 3 de framematen gecombineerd worden. Daardoor onstaan extreme combinatie-
 mogelijkheden zoals een zitbreedte van 40 cm met een zitdiepte van 17 cm,
 of een zitbreedte van 24 cm met een zitdiepte van 45 cm.



Maten (cm) & gewichten (kg)

Framekleuren

De Supra in detail

• Constructie - Vastframe- Actiefrolstoel van aluminium, 
    gepoedercoat, meegroeibaar in zitdiepte 
    en rughoogte.
• 3 Framematen - Maat 1: Zb standaard 24-30 cm in 2 cm stappen,  
    Zd 17-34 cm
Maat 2:  Zb standaard 28-34 cm in 2 cm stappen, Zd 22-39 cm
Maat 3:  Zb standaard 32-40 cm in 2 cm stappen, Zd 28-45 cm
• Uitbreidbaar naar andere zitbreedtes.
• Zithoogtes  - voor 34 cm tot 49 cm
• Zithoek  - 0 gr. tot ca 15 gr.
• Rughoek - 75 gr tot 105 gr.
 Rug inklapbaar, vergrendelbaar  (optioneel)
• Voetpopvang - Voetsteun standaard

 - Voetsteun voor korte onderbeenlengte
 - Voetsteun met 1-delige opklapbare voetplaat
 - Gedeelde opklapbare voetplaten
• Rem In spatbord geintegreerde rem
• Aandrijfwielen “Hoggi Light” met 1” lucht- of PU banden, 20” en 24” 
•  Voorwielen - diverse modellen met diameter 
    100, 125 en 140 mm.
•  Gewicht - Vanaf 8,4 kg (SUPRA zb 26 cm, 22” wielen, 
    100 mm voorwielen.
•  Accessoires - Duwbeugel, wielen met trommelrem, kuitband,  
    anti-kiep, zitkussen, Spaakbeschermers, 
    bekkengordel.

Technische gegevens

   Maat  1 Maat  2  Maat 3
Zitbreedtes Standaard  24 - 30                 28 - 34  32 - 40 
 Totaal  24 - 40 24 - 40  24 - 40
Zitdiepte meegroeibaar   17 - 34 22 - 39  28 - 45
Rughoogte meegroeibaar Kort  20 - 25 20 - 25  20 - 25
 Midden  25 - 35 25 - 35  25 - 35
 Lang  30 - 40 30 - 40  30 - 40   
Zithoogte Voor  34 - 43 37 - 46  39 - 49   
Zithoek   0 gr - 15 gr 0 gr - 15 gr  0 gr - 15 gr
Rughoek   75 gr - 105 gr 75 gr - 105 gr  75 gr - 105 gr
Onderbeenlengte Standaard  27 - 41 30 - 44   34 - 49   

Aandrijfwielen   20” 20”   20”
   22” 22”   22”
   24” 24”   24”
Voorwielen   4” 4”   4”
   5” 5”   5” 
   5,5” 5,5”   5,5”
Belastbaar tot   75 75   75
Gewicht   8,4 8,9   9,4

Voetbeugel standaard Voetbeugel voor Gedeelde, wegklapbare Eendelige, wegklapbare
 korte onderbeenlengte  voetplaten voetplaat

Rug in 3 hoogtes Hoogteverstelbare Duwbeugel en  Duwhandvaten (hoog) Duwhandvat 
 duwhandvaten uitschuifbare  

Swingbo mogelijkheden

Zwart Oranje Wit

Niets is onmogelijk

 
Rug en as zijn onafhankelijk tov 
elkaar verstelbaar

SUPRA-S 
Frame zonder abductie
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