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LeRoulé is een innovatieve rolstoel die veel instellingen heeft en zowel
als duw-, hoepel- als trippelrolstoel gebruikt kan worden. LeRoulé heeft
een hoge kwaliteit en kan geleverd worden voor een aantrekkelijk kostenplaatje.

zitdiepte 42 / 46 / 50 cm

zithoogte 43 - 55 cm

totale breedte
zitbreedte + 30 cm

totale lengte: zitdiepte + 45 cm

rughoogte 50 cm

Een rolstoel moet makkelijk en snel aangepast aan de gebruiker kunnen worden. Daarom is LeRoulé optimaal instelbaar. Voorbeelden zijn de makkelijk
verstelbare zithoogte, zitdiepte en zitbreedte waardoor een goede zithouding wordt verkregen en verschillende asgatposities, waardoor optimale rijeigenschappen en manoeuvreerbaarheid worden verkregen. Door de modulaire
constructie kan de rolstoel worden aangepast aan individuele eisen en wensen. Verschillende maten en opties, zoals verschillende zittingen en rugleuningen, zijn mogelijk waardoor een hoog zitcomfort wordt bereikt.

rughoekinstelling -5 - +20°

armleggerhoogte 16 - 30 cm

LE ROULÉ PLUS
Wanneer net dat beetje extra hulp nodig is om toch nog op te kunnen staan
uit de rolstoel is de LeRoulé Plus een geschikte keuze. LeRoulé Plus heeft een
elektrische hoog/laag functie en sta-op functie. Doordat de gebruiker de opties zelf los van elkaar kan bedienen is deze minder afhankelijk en blijft gebruiker de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Hierdoor krijgt
de gebruiker net dat beetje extra hulp en blijft deze zo zelfstandig mogelijk.
LeRoulé Plus is ook uitermate geschikt voor trippelrolstoelgebruikers. De lagere zithoogte van trippelrolstoelgebruikers kan tijdelijk teniet gedaan worden door de hoog/laag functie. Dit kan positief werken, wanneer men tijdelijk
wat hoger moet en wil zitten. Daarnaast kan met behulp van de extra functies
ook een transfer vergemakkelijkt worden. Hierdoor ontstaat niet alleen een
lagere werkdruk voor de verpleging, maar kan ook het gebruik van medische
hulpmiddelen, zoals een tillift vergemakkelijkt worden.
Heeft u al een LeRoulé? Geen probleem, LeRoulé is makkelijk om te bouwen
tot een LeRoulé Plus. Zo kan de rolstoel aangepast worden aan de veranderende behoefte van de rolstoelgebruiker.

totale breedte opgevouwen*
31 cm

belastbaar gewicht 125 kg

* niet van toepassing op LeRoulé Plus
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de menselijke factor

BIJ ALLE PRODUCTEN DIE SOWECARE MAAKT, STAAT DE MENS CENTRAAL,
LE Roulé IS BEDACHT EN ONTWIKKELD MET HET BEWEGINGSVERLOOP VAN
DE MENS ALS UITGANGSPUNT EN WORDT GEPRODUCEERD DOOR SOWECARE.

zitbreedte 38/ 42/ 46/ 50/ 54 cm

