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LICHTGEWICHT ROLSTOEL
VICTORY 300

€ 899,00

Productafbeeldingen

Short Description

- Gewicht rolstoel: 15.9 kilo ( zwaarste onderdeel 9.7 kilo) - Max.gebruikers gewicht: 130 kilo - Rughoogte: 40
cm - Zitbreedte: diverse maten Leverbaar - Zitdiepte: diverse maten leverbaar - Zithoogte: 44, 47, 50 en 53 cm
- Totale lengte: 104 cm - Zeer veel zitcomfort! - Totale breedte: afhankelijk van zitbreedte - Wegklapbare en
afneembare voetsteunen - Wegklapbare en afneembare en instelbare armsteunen - Afneembare wielen en
inklapbaar
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Beschrijving

De lichtgewicht rolstoel Victory 300 ideaal voor permanent gebruik en heeft optimale verstelmogelijkheden.
Standaard uitgevoerd met een comfortabele zitting en rug. Het grote verschil met de Victory 200 is dat deze
rolstoel standaard wordt geleverd met opspanbare rug en een extra zitkussen. Daarnaast zijn er meer instel
mogelijkheden. De voetplaat is verstelbaar en de voetsteun is makkelijk afneembaar. Wordt compleet
geleverd en is in standaard uitvoering voorzien van gemakken en instelmogelijkheden welke normaal alleen
bij hele dure rolstoelen worden geleverd. De lichtgewicht rolstoel Victory 300 is leverbaar in de kleuren
metallic blauw en champagne. De wielen zijn voorzien van geëloxeerde aluminium hoepels, deze lichtgewicht
rolstoel is uitermate geschikt voor korte en middellang gebruik met diverse instelmogelijkheden. Daarnaast is
deze lichtgewicht rolstoel standaard zeer compleet geleverd en leverbaar met diverse extra opties. De wielen
zijn eenvoudig demonteerbaar en de rolstoel kan helemaal worden opgevouwen zodat deze gemakkelijk kan
worden meegenomen in de auto. STANDAARD OPTIES BIJ DEZE ROLSTOEL: - Instelbare duwhandvat -
Instalbare armleggers - Geleverd met boodschappennetje - Met zitkussen - Opspanbare rug (voor extra
comfort) SPECIFACTIES - Gewicht rolstoel: 15.9 kilo - Gewicht zwaarste onderdeel 9.7 kilo - Max.gebruikers
gewicht: 130 kilo - Rughoogte: 40 cm - Zitbreedte: diverse maten leverbaar (tussen 39cm en 60 cm) -
Zitdiepte: diverse maten leverbaar (tussen 44 cm en 52 cm) - Totale lengte: 104 cm - Totale breedte:
afhankelijk van zitbreedte (tussen 57 cm en 78 cm) EXTRA OPTIES ROLSTOEL (niet standaard): -
Wegklapbaar tafel blad - Trommelremmen begeleider - Anatomische rugkussen, voor extra comfort in de rug
- Anatomische zitkussen voor extra comfortabele zit

Meer informatie over onze showrooms en openingstijden klik hier.

Extra informatie

Artikelcode 15000-victory300

Additional Options

Opmerking bij bestelling: € 0,00

https://www.carelife.nl/showrooms
https://www.carelife.nl/lichtgewicht-rolstoel-victory300.html

