
Kruk- en stokhouder

Houdt uw kruk of 
wandelstok veilig en 
stabiel vast tijdens het 
rijden.

Achteruitkijk spiegels

Verhoogt de veiligheid 
door het geven van 
meer zicht rondom  
voor u.

Windscherm

Geeft gebruikers 
meer bescherming 
in uitdagendere 
omstandigheden.

Rollatorhouder

U neemt uw rollator of 
looprek veilig achterop 
uw scootmobiel mee.

Zuurstoffleshouder

Met deze houder kunnen 
zuurstof cliënten hun 
zuurstoffles eenvoudig 
en veilig meenemen.

USB Adapter

Eenvoudig uw 
smartphone of tablet 
opladen onderweg. 

Houder voor telefoon

Stevige en veilige 
universele houder voor 
uw telefoon. Instelbaar 
en geschikt voor de 
meeste moderne 
smartphones.

XL Mand voorzijde

Driemaal zo groot als
de standaard mand, 
voor extra ruimte.

De perfecte mix van comfort, 
veiligheid en betrouwbaarheid

Invacare®  SCOOTMOBIEL ACCESSOIRES



Scootmobiel accessoires en opties

Gordel met snelsluiting

Voor het verhogen van 
uw veiligheid onderweg.

Afsluitbare bagagebox

Te monteren op de voor- 
of achterzijde van uw 
scootmobiel. Geeft u extra 
bergruimte. Voor het 
veilig opbergen van uw 
bezittingen.

Elektrische stoelhoogte 
verstelling

Elektrische stoelhoogte 
verstelling om uw ideale 
zitpositie te realiseren.

Stalen bumpers

Voor nog betere 
bescherming van uw 
scootmobiel kunt u de 
voor- en achterzijde 
uitvoeren met een stalen 
bumper.

Overige accessoires en opties

Andere accessoires en opties die beschikbaar zijn:

• Tas voor rugleuning
• Urenteller
• Externe acculader
• Beschermhoes tegen regen en vuil
• Gevarendriehoek achterzijde
• Veiligheidsvest
• Opberghoes

Voor meer informatie over uw scootmobiel neemt u 
contact op met uw lokale dealer of kijkt u online op 
www.invacare.nl

Grote mand, achterzijde

Ideaal voor het opbergen 
van tassen tijdens het 
winkelen. Wordt aan 
de achterzijde van uw 
scootmobiel gemonteerd.

Opklapbare 
bekerhouder

Ideaal voor het 
meenemen van blikjes,
bekers of flessen. De 
houder kan worden 
ingeklapt wanneer deze 
niet in gebruik is.

Deluxe en Premium stoelen

Kies een Deluxe of Premium stoel voor meer 
comfort en ondersteuning.

Anti-lekbanden of laag profielbanden

Voor extra zekerheid of extra prestaties heeft u de 
keuze uit anti-lekbanden of laag profielbanden. 
U heeft de keuze uit 11”, 12” of 13” banden, 
afhankelijk van uw type scootmobiel.


