ZOWEL OVERDAG
ALS ‘S NACHTS
ONTDEK DE NIEUWE
ACTION MANUELE
ROLSTOELEN

ONTDEK DE
NIEUWE ACTION
FAMILIE
Hallo! Welkom bij Invacare’s nieuwe campagne ‘Dag en Nacht’. Ontdek
het nieuwe Action-gamma in deze brochure.
In de afgelopen 20 jaar heeft de Action familie normen bepaald waar
kwaliteit, betrouwbaarheid en prestatie centraal staan.
Met de nieuwe Action 3NG en Action 4NG stoelen op de markt, hebben
we beslist dat het tijd was voor iets nieuws. We hebben afscheid
genomen van de oudbollige stereotypes!
Onze campagne ‘Dag en Nacht’ biedt originaliteit, moderniteit en
weerspiegelt de werkelijkheid van onze gebruikers. Kwaliteitsproducten
aanbieden die aan behoeften en levensstijlen voldoen, is steeds ons doel
geweest. Maar we willen evolueren en onze rol spelen bij het creëren
van leuke, positieve en inspirerende verschijningen van dagelijkse
rolstoelgebruikers.
Wij hopen dat onze campagne u zal helpen de geschikte stoel te vinden !
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STOELEN DIE PASSEN OVERDAG EN ‘S NACHTS

OVERDAG
TUINIER
‘S NACHTS
FIJNPROEVER
ACTION 1R
DE NIEUWE INVACARE ACTION 1R
De nieuwe Action 1R is een functionele, stalen rolstoel.
Na jaren van ervaring is de Action 1R nu beschikbaar in drie uitvoeringen:
zelfrijdende voorstuwing in aluminium met 24” achterwielen, zelfrijdende
voorstuwing met trommelremmen en 24” achterwielen en een
transitversie met 12” achterwielen.
Bovendien is de Action 1R uitgerust met nieuwe wegneembare en
neerklapbare armsteunen die transfers vereenvoudigen. De armleuning
kan in twee posities gebruikt worden: kort of lang.
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ACTION 12345JR

TECHNISCHE GEGEVENS :
ONTWORPEN VOOR
Occasioneel of op korte termijn
gebruik. De Action 1R is ideaal
voor gebruikers die op zoek
zijn naar een kwaliteitsvolle,
robuuste en onafhankelijke
stoel.

FRAMEKLEUREN
Pearl Grey
Blue Ocean

HOOFDKENMERKEN

VOORNAAMSTE ACCESSOIRES

»»

Stalen rolstoel

»»

Standaard beensteunen

»»

Afneembare armsteunen
voor eenvoudig transport

»»

Stokhouder

»»

Antitippers

Voor meer info:
www.invacare.be
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STOELEN DIE PASSEN OVERDAG EN ‘S NACHTS

OVERDAG
DOCENT
‘S NACHTS
ARTIESTE
ACTION 2NG
INVACARE ACTION 2NG
De Action 2NG werd ontwikkeld op basis van de geteste Action 3NG.
Zijn kenmerken voldoen aan de basisbehoeften van de gebruiker zonder
in te boeten voor veiligheid en comfort. De Action 2NG bevat dezelfde
bouwstenen en is volledig compatibel met de Action 3NG. Het lichte
gewicht maakt de stoel eenvoudig in hantering. De Action 2NG past
perfect in de Action familie.
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ACTION 12345JR

TECHNISCHE GEGEVENS :
ONTWORPEN VOOR
Occasioneel of op korte termijn
gebruik. De Action 2NG is
lichter dan de Action 1R. Dit
maakt de stoel ideaal voor
onafhankelijke gebruikers.

FRAMEKLEUREN
Pearl Grey

HOOFDKENMERKEN

VOORNAAMSTE ACCESSOIRES

»»

Verstelbaar zwaartepunt

»»

Standaard beensteunen

»»

Een licht frame in aluminium
voor eenvoudig transport.

»»

Hoofdsteun

»»

Antitippers

Voor meer info:
www.invacare.be
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STOELEN DIE PASSEN OVERDAG EN ‘S NACHTS

OVERDAG
ARCHITECTE
‘S NACHTS
OMBUDSVROUW
ACTION 3NG
DE NIEUWE INVACARE ACTION 3NG
De nieuwe Action 3NG is al de lichtste manuele rolstoel uit zijn categorie en kan
nog verlicht worden dankzij de optionele lichte zwenkwielen. De zwenkwielen
verlagen het totale gewicht met 1,2 kg. Bovendien kan de rolstoel uitgerust worden
met een opklapbare en hoekverstelbare rugleuning. Dit maakt de stoel eenvoudig
verplaatsbaar, zelfs in de kleinste auto’s.
De Action 3NG is uitgerust met een kruisbevestiging, waardoor zowel de stabiliteit
als de stevigheid van de rolstoel verbeterd zijn, evenals de functie voor het op- en
ontplooien. Samen met het nieuw hefboomsysteem - om de armsteunen eenvoudiger
op te klappen - maakt de Action 3NG de ideale keuze voor maximaal comfort.
De Action 3NG behoort tot de meest configureerbare stoelen op de markt. Miljoenen
combinaties zijn beschikbaar om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.
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ACTION 12345JR

TECHNISCHE GEGEVENS :
ONTWORPEN VOOR
Dagdagelijks en onafhankelijk
gebruik. De Action 3NG is
uiterst configureerbaar en kan
aangepast worden volgens de
behoeften van de gebruiker.
De stoel is ideaal voor
gebruikers met veranderingen
in het morfologie.

FRAMEKLEUREN
Anthracite Black
Matt Black
Slate Grey
Hypnotic Purple
Blue Pop
Electric Green
Matt Red
Pearl White

HOOFDKENMERKEN

VOORNAAMSTE ACCESSOIRES

»»

Verstelbare rugleuning voor
eenvoudig transport en opslag

»»

Lengte compenserende en verhoogde
beensteun

»»

Kantelbare rugleuning die
herpositionering in één beweging
mogelijk maakt

»»

Hefboomsysteem

»»

Dubbele hoepels

»»

Totaalgewicht van de stoel:
vanaf 13 kg

»»

Transport gewicht: 7,5 kg

Voor meer info:
www.invacare.be
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STOELEN DIE PASSEN OVERDAG EN ‘S NACHTS

OVERDAG
UITVINDER
‘S NACHTS
WORSTELAAR
ACTION 4NG
DE NIEUWE INVACARE ACTION 4NG
De nieuwe, verbeterde Action 4NG is ontwikkeld met een gewichtsvermindering van
ongeveer 1 kg ten opzichte van het vorig model. Dankzij zijn dubbel kruisframe is de
Action 4NG stabieler en eenvoudiger te besturen. Bovendien is deze rolstoel gebaseerd
op de uitstekende functionaliteit van het vorige model.
Ondanks zijn vooruitgang slaagt de Action 4NG erin compatibel te blijven met de andere
modellen uit het Action-gamma. Dit betekent dat alle nieuwe onderdelen van de rolstoel
overeenstemmen met vorige modellen.
Met een breed scala aan beschikbare zit- en positioneringsopties die de Action 4NG
vervolledigen, is deze stoel speciaal ontworpen om aan de behoeften van de gebruiker te
voldoen en om de gebruiker een optimale lichaamshouding te garanderen.
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ACTION 12345JR

TECHNISCHE GEGEVENS :
ONTWORPEN VOOR
Intensief, dagdagelijks en
onafhankelijk gebruik. De
Action 4NG wordt gekenmerkt
door zijn hogere stabiliteit dankzij
het dubbel kruisframe. De stoel
biedt evenwel een ruimere keuze
aan maten in vergelijking met de
Action 3NG.

FRAMEKLEUREN
Anthracite Black
Matt Black
Slate Grey
Hypnotic Purple
Blue Pop
Electric Green
Matt Red
Pearl White

HOOFDKENMERKEN
»»

Een traploze, verstelbare
rugleuning voor eenvoudig
transport en opslag

»»

Totaalgewicht van de stoel:
vanaf 14 kg

»»

Transport gewicht: 8 kg

VOORNAAMSTE ACCESSOIRES
»»

Invacare Matrx kussens en Elite
rugleuningen

»»

Opklapbare armsteunen

»»

Dubbele hoepels

Voor meer info:
www.invacare.be
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STOELEN DIE PASSEN OVERDAG EN ‘S NACHTS

OVERDAG
COACH
‘S NACHTS
STIJLVOL
ACTION 5
INVACARE ACTION 5
De Invacare Action 5 is ontwikkeld voor de actievere gebruiker die op zoek is naar een
rolstoel met goede rijeigenschappen en daarnaast gemakkelijk opvouwbaar is om mee
te nemen en op te bergen. Met 2 patent aanvragen en een lichtgewicht constructie, is de
Action 5 een zeer betrouwbare rolstoel.
De Action 5 heeft een uniek vouwmechanisme waardoor het frame zeer smal
opgevouwen kan worden. Ook de rugleuning is neerklapbaar waardoor de rolstoel zeer
compact wordt. De handelingen om de stoel op te vouwen en de rug neer te klappen
zijn zeer eenvoudig, waardoor deze ideaal op te bergen of mee te nemen is.
De Action 5 heeft ook de Red Dot Award gewonnen voor Product Design.
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ACTION 12345JR

TECHNISCHE GEGEVENS :
ONTWORPEN VOOR
Onafhankelijke gebruikers
die hun volledige dag
doorbrengen in een rolstoel
en steeds op zoek zijn naar
extra prestatie. Uiterest
configureerbaar met
hoogwaardige componenten.
Deze stoel combineert
innovatie en prestatie.

FRAMEKLEUREN

HOOFDKENMERKEN

Kies uit 10 framekleuren en 3 accentkleuren.
Bekijk uw ideale combinatie op:

»»

Het H-vormig en horizontaal
vouwmechanisme zorgt voor
een zeer stabiel frame.

www.invacare.be

»»

Verhoogde rijprestaties

»»

Een gepatenteerde, staploze en
hoekverstelbare rugleuning met
voorwaartse vouwfunctie

VOORNAAMSTE ACCESSOIRES
»»

Invacare Matrx kussens en
Elite rugleuningen

»»

Actieve antitippers

»»

Zwenkbare en afneembare
armsteunen
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STOELEN DIE PASSEN OVERDAG EN ‘S NACHTS

OVERDAG
LEERLING
‘S NACHTS
TIENER
ACTION 3JR
INVACARE ACTION 3 JUNIOR

De Action 3 Junior is een lichte en opvouwbare rolstoel die speciaal ontworpen
is om aan de eisen en interesses van ieder kind tegemoet te komen. Het design
van de stoel is volledig opnieuw ontworpen volgens de laatste trends. Dankzij zijn
intelbare zitbreedte en zitdiepte, is de rolstoel in staat om mee te groeien met het
kind. Dit maakt de stoel een echte levensgezel.
De Action 3 Junior is ontworpen om kinderen in staat te stellen hun stoel te
personaliseren. Niet alleen om aan hun behoeften te voldoen, maar om hun stijl te
vervolledigen. De stoel biedt verschillende configuraties met een ruime keuze aan
kleuren, alsook 3 moderne spaakbeschermers.
De mogelijkheid tot personalisatie wordt verhoogd door talrijke accesoires:
voorwielen, armleuningen, etc.
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ACTION 12345JR

TECHNISCHE GEGEVENS :
ONTWORPEN VOOR
Kinderen vanaf 2 jaar. De
stoel is ontworpen om de
groei van het kind en zijn
behoeften te ondersteunen.
Het scala aan
aanpassingsmogelijkheden
geeft het kind de vrijheid om
een unieke stoel te creëren.

FRAMEKLEUREN
Pearl White
Matt Black
Matt Red
Intense Yellow
Polar Blue
Candy Pink

HOOFDKENMERKEN
»»

»»
»»

Het telescopisch kruisframe op
de Action 3 Junior laat deze
toe om mee te groeien met het
kind
Een scala aan
personaliseringsopties
ontworpen voor kinderen
Verstelbare zithouding en
zwaartepunt om de aandrijving
te optimaliseren

VOORNAAMSTE ACCESSOIRES
»»

Moderne spaakbeschermers

»»

Ergonomische duwhandvaten

»»

Stabilisatiekit voor actieve
kinderen

Voor meer info:
www.invacare.be
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