Avantgarde Teen 2/ 2VR
Jong en dynamisch

Thuis, op school, of met vrienden op pad, de toekomst gaat open, je
zoekt je eigen weg.
De vouwbare actiefrolstoel Avantgarde Teen 2/ 2VR is een lichtgewicht rolstoel
met prima rijeigenschappen, die makkelijk opvouwbaar is en in de auto past.
Deze rolstoel heeft een abductieframe, waarmee een goede uitgangspositie voor
een correcte bekkenstand wordt gecreëerd. De Avantgarde Teen 2/ 2VR kan
helemaal naar eigen wens worden uitgevoerd.

Avantgarde Teen 2/ 2VR
Vouwbare actiefstoel voor kinderen

• Eigenschappen
•
Optimale positionering van bekken, voeten en benen dankzij het
abductieframe
•
Voldoende ruimte voor gemakkelijke transfers (bij weggezwenkte
voetsteunen)
• Toepassingsgebied
•
Kinderen met een beperkte loopfunctie maar wel voldoende
hand/armkracht voor het voortbewegen in een handrolstoel

• Opties
•
Duwhandvatten, diverse modellen
•
Rughoekverstelling
•
Gepolsterde armsteunen
•
Kunststof kledingbeschermer
•
Schokdemper
•
Wielbasisverlenging
•
Infinity Ultralight velgen
•
Voetsteunen, diverse uitvoeringen

• Aluminium zijpanelen

• Achterwieladapter

Technische gegevens
Zitbreedte

22 - 36 cm

Zitdiepte

24 - 40 cm

Rughoogte

17.5 - 40 cm

Onderbeenlengte

16 - 47 cm

Zithoogte voor

39 - 54 cm

Zithoogte achter

35 - 51 cm

Lengte

73.5 - 89.9 cm

Gehele breedte

46 - 66.5 cm

Vouwmaat

vanaf 26 cm

Variabele armsteun hoogte

21 - 30 cm

Maximale belasting

90 kg

Leeggewicht

10 kg
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• Standaard model
•
Bekleding blauw, rood of zwart
•
Aluminium kruisframe
•
Abductieframe (60 mm) naar keuze
•
Zitdiepte aanpassing (meegroeibaar)
•
Aanpasbare in hoogte verstelbare rug
•
Aluminium voetsteunen, doorlopend of gedeeld, naar keuze
•
Kniehevelrem
•
Bij de Teen 2 is de voetsteun geïntegreerd
De Teen 2VR heeft wegzwenkbare voetsteunen
•

