COMPACT

UNLIMIT
YOUR WORLD*
Bij Küschall geloven we dat niets onmogelijk is als u de
wilskracht hebt om het te bereiken. De Küschall Compact biedt
u veelzijdigheid en betrouwbaarheid in één product. Geen
grenzen meer voor uw persoonlijkheid, uw comfort.
Verruim uw wereld.

KÜSCHALL
COMPACT
De Küschall Compact is de absolute standaard voor
betrouwbaarheid en kwaliteit. De stoel is verkrijgbaar met
vaste of wegzwenkbare beensteunen om aan uw behoeften
te voldoen. Als u op zoek bent naar een zeer configureerbare,
compacte en actieve rolstoel, past de Compact bij uw
levensstijl!

HYDRO GEVORMD
Hydroforming heeft het DNA van het Compact model
een toegevoegde waarde gegeven. Met behoud van zijn
veelzijdigheid en comfort is het totale gewicht van de stoel
met 500 gram verlaagd. Hydro gevormde buizen verhogen de
rigiditeit nauwkeurig en precies. Deze buizen geven ook een
moderne uitstraling aan de volledige stoel.

* Verruim uw wereld

FRAME
Het hydro gevormd voorframe maakt de stoel 500
g lichter in vergelijking met de oude generatie.

BEENSTEUN
Verkrijgbaar met wegzwenkbare beensteunen
- ideaal voor transfers en transport - of met
vaste beensteunen (80° of 70°) voor meer
rigiditeit.

VOETSTEUN
De nieuwe voetplaten hebben zowel een
nieuwe vorm, als een nieuwe bekleding die
aansluiten bij het modern design van de
stoel.

COMPACT

VOUWSYSTEEM
Eenvoudig vouwsysteem - één vinger
is voldoende om het op te vouwen.
Vergrendeling in lengterichting om de
zitbuizen veilig op te bergen tijdens het
uitvouwen.

KRUISSTEUN
Ontworpen voor gebruikers met
weinig kracht en om een hoger
gewicht te kunnen ondersteunen.
Enkel of dubbel, afhankelijk van de
zitbreedtes.

KEEP ON TRACK
Intuïtieve en unieke aanpassing van
het zwenkwiel, uitstekend om de richting
stabiel te houden.

VORK
Nieuw design en geïntegreerde lagers om stofophoping te
verminderen en onderhoud te vergemakkelijken.

HOOFDKENMERKEN

PERSONALISATIE
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BETROUWBAARHEID

KIES HET FRAMEKLEUR

Indrukwekkende rigiditeit: minder
kracht vereist tijdens het rijden dankzij
het nieuw design. Nog steviger met
een ééndelige voetplaat. De stoel
vouwt zeer gemakkelijk dankzij
het specifiek kruissteun dat is
ontworpen voor gebruikers met weinig
spierkracht.

UITSTEKENDE
FUNCTIONALITEIT

Pure White

Anthracite Grey

Carmine Red

Azure Blue

Space Black
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KIES UW DESIGN STIJL
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KIES HET KLEUR VAN UW DESIGN STIJL

Onder de kenmerken en voordelen
vinden we de afneembare
beensteunen verkrijgbaar met
respectievelijk een hoek van 70
° of 80 ° met een nauwkeurig
vergrendelingsmechanisme. Een
optionele neerklapbare rugleuning
maakt deze stoel nog compacter voor
transport.

VERBETERD
COMFORT
Dankzij een groot aantal opties
kunt u de stoel aanpassen
aan uw behoeften, zoals het
versmalde voorframe voor een
betere beenpositionering of de
neerklapbare rugleuning op de stoel
voor beperkte ruimte.

LICHT EN HYDRO
GEVORMD
Red

Black

Het frame is tot in het kleinste detail
herzien, dankzij de hydroformingtechnologie en een volledig herontwerp
van de stoel. Dit vloeit voort in een
gewichtvermindering van 500 g in
vergelijking met de oude versie.
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TECHNISCHE GEGEVENS

ZITBREEDTE

ZITDIEPTE

ONDERBEENLENGTE

RUGHOOGTE

RUGHOEK

280 – 500 mm
In stappen van de 20 mm

320 – 500 mm
In stappen van 20 mm

200 - 510 mm
In stappen van 10 mm

300 – 510 mm
In stappen van 15 mm

82°/86°/90°/
94°/98°/102°

ZITHOOGTE

FRAMEHOEK

TOTALE
BREEDTE

TOTALE BREEDTE
GEVOUWEN

TOTALE
LENGTE

Voor : 370 – 530 mm
Achter : 360 – 500 mm
In stappen van 10 mm

70º / 80º
Recht of toelopend

Zitbreedte + 160 mm

ca. 290 mm

70°: ca. 870 – 1220 mm
80°: ca. 850 – 1200 mm

CAMBER

TOTAAL GEWICHT

TRANSPORTGEWICHT

MAX. GEBRUIKERSGEWICHT

CRASH TEST

130 kg

Goedgekeurd: voldoet aan de
vereisten van ISO

0º / 3º

ca. 7.8 kg (wegzwenkbare beensteunen)
ca. 10.5 kg (wegzwenkbare beensteunen)
ca. 6.7 kg (vaste beensteunen)
ca. 9.6 kg (vaste beensteunen)

Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm. Gewicht en afmetingen kunnen
verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be
www.kuschall.com
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Deze rolstoel is bedoeld om mobiliteit te bieden aan mensen die beperkt zijn tot een zittende positie en die zichzelf meestal voortstuwen.
Dit medisch hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat, volgens deze voorschriften, de CE-markering draagt. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door.
Küschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces
behoudt Invacare International GmbH zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Invacare International GmbH
absoluut noodzakelijk.
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