Altitude
Comfort en veiligheid

Optionele B52
serumhouder

Optionele aparte
voetplaten B06
(te vermelden bij bestelling)

Gevormde en
afneembare hoofdsteun

378 - Optionele tafel

5-punts
veiligheidsgordel

B12 - Afneembare en wegklapbare houten
tafel, regelbaar in diepte (voor modellen met
breedte 380 tot 480 mm). Eenvoudig afneembaar zonder extra gereedschappen.
Wanneer de stoel wordt geïnclineerd
blijft de tafel steeds horizontaal.

Voetplaat gemonteerd
via een gasveer die toelaat
gemakkelijk in en uit
te stappen bij een transfer

Vier stuurwielen
apart blokeerbaar

Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

Technische informatie Altitude

totale
breedte

zitbreedte

720

385

hoogte
armsteunen

zithoogte

235/255/275 465/490/515

totale
hoogte

rughoogte

inclinatie
zit

zitdiepte

totale
lengte

gewicht

gebruikers
gewicht

1295

792/812/832

0°/40°

440/460/480

1090-1640

33,9

120

405

1320

425

1345

445
485

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

Vernieuwd
De Altitude is standaard uitgerust met een 80mm dik
zitkussen. De rughoogte is afhankelijk van de dikte van
het zitkussen (60, 80 of 100 mm). De stalen structuur
met een buisdiameter van 32 mm en coating in epoxy
zorgen voor een stevigheid en een hoge weerstand
tegen chemische en mechanische invloeden.
De hoezen zijn
volledig afneembaar

•

De rug is 3 cm langer hoger gemaakt voor een
beter comfort voor grotere personen.
• Om

het reinigen te vereenvoudigen
zijn alle hoezen afneembaar
• De vorm van de kuitondersteuning is zodanig ontworpen
om meer ruimte te geven
aan de benen.

Zit inclinatie
van 0° tot 40°

Kleuren

dartex
oranje

dartex
groen

dartex
paars

Uw garantie op kwaliteit
Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de
hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten
in de meeste Europese landen.

N.V. Vermeiren N.V.

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

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94
www.vermeiren.be - info@vermeiren.be
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