Le Triple Wheels
H e l p t

de menselijke factor

j e

e e n

h a n d j e

LeTriple Wheels, een stoel die u echt verder helpt. Het is een stoel die er anders
uitziet, maar gelukkig is dat niet het enige wat opvalt. LeTriple Wheels combineert
eigentijdse vormgeving met een grote mate aan functionaliteit. Bij een verslechterende beenfunctie of een slechte dag is een gewone trippelstoel soms niet meer
toereikend. Kies dan voor LeTriple Wheels die de trippel- en rolstoelfunctionaliteiten combineert in één complete, comfortabele stoel.

zitverstelling
kantelhoek 3˚ voorover
/ 5˚ achterover

rugleuning instelbaar van
82˚ tot 107˚

zitbreedtematen 35, 40, 45 en 50 cm

totale standaard breedte: zitbreedte
+ 25 cm

armleggers zijn opklapbaar

diepte-instelling armleggers
van 10 tot 20 cm

Flexibel verplaatsen

LeTriple Wheels is zeer licht te verrijden en zowel trippelend als hoepelend voort te bewegen. De inverende achterwielen van LeTriple Wheels zorgen ervoor dat hindernissen
binnenshuis zoals drempels gemakkelijk en veilig kunnen worden genomen. De parkeerrem is eenvoudig te bedienen en fraai weggewerkt in het wiel. Bovendien zorgen de grote
wielen ervoor dat u ook in een kleine ruimte uiterst flexibel kunt manoeuvreren.

Alles bereikbaar

LeTriple Wheels is een stoel die u de hele dag door kunt gebruiken. Als u aan tafel aan
het eten bent, als u achter de computer zit of als u iets uit een keukenkastje wilt pakken.
LeTriple Wheels maakt het allemaal mogelijk dankzij het extra grote elektrische hooglaagbereik. Net als bij de trippelstoel is het werken op hoogte met LeTriple Wheels eenvoudig en veilig. De zithoogte is elektrisch verstelbaar van 43 cm tot maar liefst 77 cm.
De stoel tilt u moeiteloos naar grote hoogte, waarbij de stabiele basis van de stoel ervoor
zorgt dat u steeds stevig op de grond staat.

Instellingen

LeTriple Wheels is naast alle functionele oplossingen ook op maat instelbaar. Zitbreedte,
zitdiepte, armleggers kunnen allemaal eenvoudig op de juiste maat worden ingesteld. Bovendien kan de stoel door de modulaire opbouw makkelijk aan individuele eisen worden
aangepast en diverse functionele opties worden toegevoegd.

totale diepte 79 cm

hoogte-instelling rugleuning
van 17 tot 30 cm

rem

belastbaar gewicht tot 125 kg
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de menselijke factor

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

elektrische verstelling
hoog-laag
van 43 tot 77 cm

