Turios
De meest compacte elektro
De Turios is de meest compacte elektronische
rolstoel. Met zijn krachtige achterwielaandrijving
is hij geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
Kleur, wielen en zitpositie zijn naar keuze
waardoor de Turios volledig aangepast wordt
aan de wensen en behoeften van de gebruiker. Door zijn
moderne uitstraling en comfortabele zitting voelt
iedereen zich goed in deze VERMEIREN rolstoel.

Grote keuze aan
bekleding van
kussens

Verschillende zit
dieptes tussen
38 cm en 50 cm

Compacte
afmetingen

Keuze uit
zeven
kleuren

Twee
batterijen

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

Technische informatie Turios

2x12V-38Ah 2x150W
2x12V-50Ah 2x450W
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105,8
105,8
105,8
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130
130

* Met elektrische opties. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Opties Turios

Uw garantie op kwaliteit

Een veiligheidsgordel en anti-tippingwielen worden
standaard voorzien op de Turios, net zoals taxihaken. Verder
kan er gekozen worden om extra opties toe te voegen. Een
krukkenhouder, achteruitkijkspiegel, lichten, bekerhouder en
een koffer zijn optioneel voor deze rolstoel.

Kwalitatief voldoet de Turios aan de hoogste eisen en
normen, vastgelegd door gecertificeerde testinstituten in de
meeste Europese landen.

De rolstoel moet aan u aangepast
worden, niet omgekeerd

Beschikbaar in

C4

C5

C76

C77

C79

C85

C87

Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast
worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen
modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden,
hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn
onderling verwisselbaar.

VERMEIREN Nederland B.V.

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout - België
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94
www.vermeiren.co.nl - orders@vermeiren.co.nl
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Grensverleggend in mobiliteit
Voorbehouden technische wijzigingen.
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Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en
meer dan 63 jaar ervaring.

