
Compacte binnenshuis scooter

Perfect voor dagelijks gebruik

Aangepast aan uw stijl

= 4

Verander de stijl van uw scooter wanneer u maar wil

4 verschillende kleuren inbegrepen

we care for you
VERMEIREN



Technische informatie

 Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. 

Totale breedte   490 mm
Totale hoogte  880 mm
Totale lengte 1030 mm
Zithoogte 525-570 mm
Draaicirkel 1150 mm
Batterij	 24V	-	15Ah

Actieradius	 16	km
Motoren 270 W
Snelheid	 8	km/u
Gewicht  44,9 kg
Maximum	gebruikersgewicht	 136	kg
Extra informatie

N.V. VERMEIREN N.V.
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

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

One is een perfecte compacte in-en outdoor scooter 
voor dagelijks gebruik. Aangepast aan je (levens)stijl!
Licht en compact in z’n vorm, One kan gebruikt worden 
voor dagdagelijkse bezoeken aan restaurants, winkels 
of smalle ruimtes. De scooter is volledig demonteerbaar 
voor compact opbergen of reizen. 4 unieke kleuren om je 
scooter  helemaal te veranderen. One = 4.

Kleuren

Uw One scooter heeft 4 verwisselbare kleuren inbegrepen 
in het pakket. Gemakkelijk te veranderen en aanpasbaar 
aan uw stijl. One = vier. 

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing 
te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate 
de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen 
we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het 
resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 
1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet One aan de hoogste normen, 
opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Blauw Groen

Oranje Rose

Gemakkelijk op en af je scooter dankzij de draaistoel

Volledig demonteerbaar voor compact opbergen


