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4.   Rollator INDOOR WheelzAhead©

Artnr. WARO004



Specificaties
Lengte 66 cm  •  Totale breedte 54 cm • Hoogte 83,5 - 94,5 cm • Opgevouwen 
66 x 26 x 94,5 cm  • Totaalgewicht 5,7 Kg • Maximale belasting opbergtas / 
dienblad 5,0 Kg • Maximaal toelaatbare gewicht 100 Kg.

LICHTGEWICHT
De INDOOR heeft hele wendbare 
wielen en is met maar 5,7 Kg ook 
nog eens een echt lichtgewicht! 
Hiermee is draaien en rechtuit 
lopen ongekend eenvoudig en 
kost u geen inspanning. U loopt 
makkelijk, maar voelt ook de 
betrouwbare stabiliteit.

PRAKTISCH
De INDOOR wordt standaard 
geleverd met handige opbergmand 
en dienblad. Zo neemt u eenvoudig 
uw spullen mee terwijl uw handen 
vrij blijven. Mocht u de INDOOR mee 
willen nemen, dan kunt u hem met 
1 druk op de knop inklappen. 
Handig voor in de auto!

STIJLVOL
Een rollator zal deel uit gaan maken van het interieur. Daarom hebben we 
zorg gedragen voor een modern, licht en mooi ontwerp dat gebruik maakt 
van duurzaam en aantrekkelijk materiaal. U mag trots zijn op uw INDOOR!

“Met de INDOOR Rollator beweegt u zich binnen
vrij rond; Lichtgewicht, praktisch en stijlvol.”

 Rollator INDOOR  WheelzAhead©    5. 



DUBBEL OPVOUWBAAR
De TRACK heeft een tweeledig 
vouwsysteem. Hij kan niet alleen 
samen, maar ook nog eens dubbel 
opgevouwen worden. In twee 
simpele stappen ongekend klein! 
Zo past hij eenvoudig in elk hoekje 
en met 7,4 Kg kan hij makkelijk 
meegenomen worden.

ELEGANT
Een rollator zal deel uit gaan 
maken van het interieur. Daarom 
hebben we zorg gedragen voor 
een modern, mooi ontwerp wat 
gebruik maakt van duurzaam en 
aantrekkelijk materiaal. Met de TRACK 
mag u overal gezien worden! Handig 
voor binnen- en buitengebruik.

6.   Rollator TRACK Wheelzahead

ANTRACIET

Artnr. WARO003 ANTRACIET



Specificaties
Lengte 70 cm  • Totale breedte 63 cm • Hoogte 80 - 94 cm • Opgevouwen 
39 x 25 x 81 cm  •  Hoogte zitting 56 cm • Breedte zitting 46 cm • Diepte zitting 
23 cm •  Totaalgewicht 7,4 Kg • Maximaal toelaatbare gewicht 135 Kg.

COMPLEET
De TRACK wordt standaard compleet geleverd. Zo komt u niet voor onverwachte 
kosten na aanschaf te staan, want alle basisbenodigdheden zijn inbegrepen. De 
Rollator TRACK wordt standaard geleverd met het volgende: wandelstokhouder, 
mooie (schouder)tas, net-tas, 10 re ectoren, parkeerrem, ergonomische 
handvaten, stevige afneembare rugband met naamlabel en een handig 
tilpedaal. Optioneel bestelbaar zijn een dienblad voor binnengebruik, 
LED verlichting en een opbergtas.

  Rollator TRACK Wheelzahead   7.

CHAMPAGNE

Artnr. WARO005 CHAMPAGNE



8.   Rollator TRACK COMFORT

TRACK COMFORT
ANTRACIET

Artnr. WARO003-US ANTRACIET COMFORT

“Met de TRACK COMFORT pro teert u van alle voordelen 
van de TRACK en heeft u ook het beste loopcomfort 

met de comfortabele ULTRASOFT zachte wielen!”



  Rollator TRACK COMFORT   9. 

“Inclusief stokhouderset, net-tas, shopping tas, 
10 re ectoren, ergonomische handgrepen en 

een verstelbare rugband met naamlabel”

TRACK COMFORT
CHAMPAGNE

Artnr. WARO005-US CHAMPAGNE COMFORT



10.   RELAX&GO Design Boodschappenwagen

Artnr. WASH001 Artnr. WASH003

&
DESIGN BOODSCHAPPENWAGEN

inclusief Grijze tas inclusief Grijze tas + 
Zwarte Lederen Tas



  RELAX&GO Design Boodschappenwagen   11. 

“De RELAX&GO is geweldig! Ik kan winkelen en een 
aangenaam rustmoment nemen wanneer ik maar wil!”

VEILIG ZITTEN
De met 1 druk op de knop te 
bedienen zitting is erg comfortabel. 
U heeft altijd een antislip zitje bij u, 
dat biedt mogelijkheden! Nooit meer 
onnodig staan, onderweg of in de rij. 

Wanneer u gaat zitten zijn de 2 wielen 
boven de grond en rust uw trolley op 
4 punten, 100% veilig dus!

PRAKTISCH
De ronde handle met easy-grip ligt 
prettig in de hand. Door de soft banden 
loopt de RELAX&GO comfortabel. 

De makkelijk afneembare tas 
beschikt over een sluitingskoord 
en 3 netvakken aan de buitenzijde. 
Dat is doordacht makkelijk!

De RELAX&GO is ook beschikbaar 
met een stijlvolle zwarte Lederen tas.

MOOI
De RELAX&GO is met zorg vormgegeven en dat ziet u direct. De elegante lijnen, 
de moderne kleurstelling en de mooi gevormde tas - zowel de grijze als 
lederen versie - maken de RELAX&GO een prachtige verschijning. 
De RELAX&GO is zelfs beloond met een Red Dot Design Award!

Specificaties
Afmetingen tas: 60 x 35 cm x 25 cm  • Hoogte handvat 96 cm • Lengte zitting 10 cm  
• Breedte zitting 35 cm • Hoogte zitting 65 cm • Maximaal toelaatbare gewicht 135 Kg
• Inhoud 30 Liter • Laadvermogen 25 Kg • Gewicht exclusief tas 1,85 Kg.



12.   MINI SHOPPER

Specificaties
Afmetingen tas: 48 x 22 x 27 cm • Hoogte handvat 91 cm 
• Zachte wielen 2 x 14 cm • Inhoud 23 Liter • Laadvermogen 20 Kg 
• Gewicht 1,6 Kg • Materiaal: Stalen buizen met polyester tas.

MINI SHOPPER
VOOR DE KLEINE BOODSCHAPPEN
De Mini Shopper, de naam zegt het al, 
is handig voor de kleine boodschappen. 
Weegt maar 1,6 Kg, heeft een laadvermo-
gen van 20 Kg met een inhoud van 23 Liter.

Voordelen van dit model zijn het geringe 
gewicht en de volledige afsluiting van 
de tas met een rits. Bovendien is de tas 
een geheel koelcompartiment voor de 
boodschappen en/of een dagje uit.

Aan de voorzijde is een extra sluitvak 
met rits en aan beide zijkanten 
2 open vulvakken.

Artikelnummers diverse modellen:
2MOB0100   Zwart met print
2MOB0125   Navy met print
2MOB0150   Blauw met print
2MOB0175   Burgundy met print 



Specificaties
Afmetingen tas: 53 x 23 x 31 cm • Hoogte handvat 101 cm 
• Zachte wielen 2 x 20,5 cm • Inhoud 40 Liter • Laadvermogen 30 Kg 
• Gewicht 2,95 Kg • Materiaal: Aluminium buizen met polyester tas.

COMFORT 
Boodschappenwagen
COMFORT
Absolute topkwaliteit 
voor een scherpe prijs!

De COMFORT boodschappenwagen 
biedt met zijn grote zachte wielen, 
het mooie design en zijn geringe 
gewicht het gewenste loopcomfort.

Artikelnummers diverse modellen:
2MOB0300   Bordeaux Rood
2MOB0325   Zilvergrijs
2MOB0350   Legergroen 

WAAR VOOR UW GELD
Wendbaar model met een modieuze 
uitstraling. Waterbestendige en robuuste 
tas met een 40 Liter inhoud.

Aan de voorzijde zit een koelvak, dat is 
ook handig bij een dagje uit. Achterzijde 
bevat een vak voor kleine spullen.

Voor op reis met 1 klik dubbel 
opvouwbaar, zelfs de wielen kunnen 
eruit geklikt worden tot een klein 
compact pakketje. Ideaal!

  COMFORT BOODSCHAPPENWAGEN    13. 



14.   COMBI 2-IN-1 BOODSCHAPPENWAGEN

Specificaties
Afmetingen 2-wiel: 97 x 41 x 30 cm • Afmetingen 4-wiel: 85 x 41 x 55 cm 
• Zachte wielen 4 x 14 cm  •  Inhoud 40 Liter • Laadvermogen 30 Kg 
• Gewicht 2,6 Kg • Materiaal: Stalen buizen met polyester tas.

2 FUNCTIES IN 1 MODEL
Eenvoud dient de mens. Zo heeft u met 
de 2-IN-1 een 2-wiel én 4-wiel functionaliteit. 
Wanneer zwaar beladen makkelijk 
uitklapbaar naar 4 wielen, zodat het 
volledige gewicht verdeeld is. Niet meer 
op 2 wielen én uw arm, dat is gemak! 

Zeer licht en wendbaar met 2,6 Kg, zodat 
u er graag gebruik van maakt. De tas 
heeft een inhoud van 40 Liter en aan de 
achterkant zit een klein extra opbergvak.

Artikelnummers diverse modellen:
2MOB1000   Zwart
2MOB2000   Korenblauw
2MOB3000   Grijs

COMBI 2-IN-1 
Boodschappenwagen



Specificaties
Afmetingen: 102 x 50 x 55 cm • Zachte wielen 4 x 15 cm en 2 x 18 cm 
• Inhoud 70 Liter  • Laadvermogen 30 Kg • Gewicht 4,8 Kg 
• Materiaal: Opvouwbare aluminium buizen met polyester tas.

DELUXE 70-Liter
Boodschappenwagen
ROYAAL
De DELUXE boodschappenwagen
is het model waarin werkelijk aan 
alles is gedacht.

In hoogte verstelbaar, een luxe 
uitstraling, comfort wielen, 
ongekend praktisch en zeer ruim. 
Dé meest luxe en royale variant!

Artikelnummers diverse modellen:
2MOB4000   Zwart
2MOB5000   Korenblauw
2MOB6000   Grijs 

ONDERSTEUNEND LOPEN
Voor veiligheid en comfort; dit model 
is zelfs geschikt om (in de hoogste stand) 
ondersteunend achter te lopen. Uniek!

- Kwalitatief hoogwaardige 70-Liter tas 
  en een extra binnenvak
- Isotherm 7-Liter koelvak aan voorzijde
- Zowel duwend (voor u) als 
  trekkend te gebruiken (achter u)
- 6 zachte wielen met stijlvolle velg 
  en een draaicirkel van 360 graden
- Speciale Traploopstand met 2-wielen
- Zeer compact inklapbaar (60x50x33)
- Met Parkeerrem

DELUXE 70-LITER BOODSCHAPPENWAGEN   15. 



BODY ACTIVE TRAINER
VERBETERING BLOEDCIRCULATIE

Specificaties
Afmetingen: 42 x 38 x 10 cm  •  Gewicht 2,1 Kg  •  Zowel op stroom als met 4*C batterijen 
(niet meegeleverd) te gebruiken  •  Afstandsbediening (3x AAA batterijen meegeleverd) 
•  2x TENS Pads 40 x 40 mm • Advies is dagelijks gebruik van 30 minuten.

16.   BodyActiveTrainer - Verbetering bloecirculatie

PREVENTIEF OF BIJ KLACHTEN
Een slechte bloedsomloop kan 
leiden tot vermoeide, pijnlijke en/of 
zware benen en gezwollen voeten. 
De meeste mensen hebben in hun 
leven weleens last van deze klachten. 

De BodyActiveTrainer gebruikt 
Elektrische SpierStimulatie (EMS) die 
in eerste instantie wordt aangebracht 
door twee grote voetkussens die 
elektrische impulsen sturen naar 
de spieren van de voetzool.

WERKING DAGELIJKS GEBRUIK
Het fysiologische resultaat is dat de 
voet- en kuitspieren samentrekken 
en ontspannen, waardoor een 
pompeffect ontstaat. 

Deze actie imiteert het natuurlijke 
bloedcirculatiesysteem van het
lichaam in de benen tijdens het lopen. 
Wanneer de kuitspieren samentrekken 
wordt bloed in de diepe aders van de 
benen geperst en in de richting van 
het hart geduwd.

ACTIVE-PEDAL-SYSTEEM
Dit bloedcirculatie stimulatie apparaat is ten opzichte van andere apparaten 
onderscheidend met een uniek Active-Pedal-Systeem. Door voeten regelmatig 
opwaartse en neerwaartse bewegingen te laten maken creëert het een positieve 
bijdrage ter voorkoming van trombose. Deze extra functie kan tegelijkertijd met de 
EMS worden toegepast middels het zelf bewegen van de voetpedalen. Praktisch!

KLINISCH BEWEZEN
Daarnaast kan met de bijgeleverde pads de TENS lichaamsstimulatie toegepast 
worden op bijvoorbeeld buik, schouders, nek of rug. De technologie heeft het 
klinische bewijs geleverd dat het een veilige en effectieve oplossing is om zelfs 
hardnekkige pijn te verlichten. Het is een 100% geneesmiddelvrije therapie die al 
meer dan 30 jaar wereldwijd gebruikt wordt door artsen en pijnklinieken.

Artnr. 2MOP0100



MOBIELE RIJPLAAT

Mobiele rijplaat WheelzAhead   17. 

LICHTGEWICHT
De drempelplaat DRIVE weegt 
maar 1 kilo! Zijn minimale gewicht 
draagt natuurlijk een hoop bij aan 
het gebruiksgemak. 

De verhouding gewicht met zijn 
draagcapaciteit is van alle rijplaten 
het meest indrukwekkend bij deze 
mobiele rijplaat: hij kan met zijn ene 
kilo 175 kilo verdeeld gewicht aan!

OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK
Makkelijk neerleggen en zekeren, 
dat is het gebruiksgemak van deze 
unieke mobiele rijplaat.

Hij weegt zo zwaar als een pak 
suiker en hij is uit één stuk gemaakt. 
Maar zo mobiel als hij is, hij kan ook 
aan de ondergrond geschroefd 
worden.

VEILIG
De DRIVE beschikt over een extreem stroeve anti-sliplaag die het onmogelijk 
maakt om te slippen of te glijden. Altijd met een veilig gevoel de drempelplaat over!

IDEALE AFMETINGEN
Een praktische drempelplaat met een formaat van 40 x 80 centimeter. 
Zijn oppervlak is breed genoeg voor iedere drempel, maar smal genoeg 
om comfortabel en lichtgewicht te blijven.

ONDERHOUDSVRIJ
Omdat de DRIVE rijplaat gemaakt is van geanodiseerd aluminium is hij 
praktisch onderhoudsvrij. Alleen de anti-slipvlakken moeten schoon en 
droog blijven om de veiligheid te garanderen.

Specificaties
Afmetingen: 406 x 813 mm •  Gewicht 0,975 Kg  •  Maximale 
hoogteoverbrugging is 5 cm • Maximaal toelaatbare gewicht 175 Kg.

Artnr. WARP001



18.   FULL CARBON ROLSTOEL

Artnr. WACR001



“Nooit gedacht dat zo’n mooie, volledig carbon rolstoel binnen 
bereik was! Ultralicht, kwaliteit, praktisch en betaalbaar”

PRAKTISCH
Er is volop keuze om de FULL CARBON rolstoel naar uw wens samen 
te stellen die vervolgens op maat gemaakt wordt. Maar ook de manier 
waarop de rugleuning in ingeklapte positie blijft bij het inklappen van 
de rolstoel of het gemak waarmee de 24’ wielen te verwijderen en 
terug te plaatsen zijn geeft aan dat het ontwerp doordacht is. 
Voor een - terecht - veeleisende gebruiker.

LICHTGEWICHT
Met een tilgewicht van 4,6 Kg 
(zonder achterwielen) is de 
FULL CARBON rolstoel makkelijk 
hanteerbaar. Dat merkt u aan 
de wendbaarheid en kracht 
die nodig is bij gebruik, maar 
ook als u de rolstoel optilt 
om bijvoorbeeld in de 
auto te plaatsen.

BETAALBAAR
Het is niet meer zo dat een volledig 
carbon rolstoel ‘onbetaalbaar’ is. 
Door deze nieuwe generatie 
carbon rolstoelen is het verschil 
tussen een aluminium rolstoel en een 
volledig carbon rolstoel kleiner en 
interessanter geworden. Dit terwijl 
de voordelen - waaronder design, 
stijfheid en gewicht - zo groot zijn.

Specificaties
Zitdiepte 35-40 cm • Zithoogte voor 50 cm • Zithoogte achter 41 cm • Framehoogte 
44 cm • Maximaal toelaatbare gewicht 100 Kg • Transportgewicht 3,4 Kg • Compleet 
gewicht 6,5 Kg • Lengte 87 cm • Hoogte 80 cm • Breedte 60-70 cm • Zitbreedte 35-45 cm.

  FULL CARBON ROLSTOEL  19. 



20.   NUDRIVE Zelfstandige Rolstoelhulp

‘‘BEST NEW   
   REHAB AWARD!’’

“Ik bepaal mijn koers. Nu ben ik zelfstandiger, kan meer 
en voel me  tter! Dat geeft zelfvertrouwen.”

Artnr. WAND001



Specificaties
Passend op 20’ - 25’ inch wielen • Gewicht adapter 1 Kg • Gewicht Drivestick 
2,45 Kg • Maximaal toelaatbare gewicht 136 Kg.

NUDRIVE Zelfstandige Rolstoelhulp    21. 

“Met de NUDRIVE is het makkelijk om actief te blijven. Meer 
kracht in dagelijks gebruik, om afstanden af te leggen en 

om hellingen op te komen, ... alleen! Dat is vrijheid.”

BLIJF ACTIEF
Met de Drivesticks links en rechts, 
met ingebouwde remfunctie, 
heeft u maar liefst 50% meer kracht! 

Dat is prettig in een hellende 
omgeving, maar zeker ook als u 
zelf over minder kracht beschikt. 
Dan kunt u zich met de NUDRIVE 
rolstoelhulp zelfstandig voortbewegen. 
U blijft in beweging en houdt 
uw spieren actief!

BETERE HOUDING
Uw lichaamshouding verbetert met 
de NUDRIVE wat zorgt voor meer long-
capaciteit en uithoudingsvermogen. 

Klinisch onderzoek wijst uit dat 
het gebruik van de NUDRIVE pols- en 
schouderblessures kan voorkomen.
De NUDRIVE is door zijn unieke 
functionaliteiten zelfs geschikt bij 
behandeling van deze blessures.

GEBRUIKSGEMAK
De adapters passen op bijna elk rolstoelwiel zonder aanpassingen aan het wiel te 
doen. Eenmaal op zijn plaats maakt het lichtgewicht design uw rolstoel niet breder en 
kan zonder beperking in positie blijven, zodat u uw wiel nog steeds gemakkelijk kunt 
verwijderen voor transport. Als u de NUDRIVE wilt gebruiken klikt u de Drivesticks 
op hun plaats en verwijdert ze desgewenst, met 1 druk op de knop, na gebruik. 

Bij gebruik van de Drivesticks blijven uw handen - in tegenstelling bij gebruik van de 
hoepels - droog en schoon. Naar wens zijn zelfs de Drivesticks te verlengen en grip 
accessoires leverbaar voor gebruikers met beperking van de handfunctie.



22.   ERGOCANE Wandelstok

MET GRATIS 
LED LIGHT!

ERGONOMISCHE WANDELSTOK
“De ERGOCANE biedt dé optimale loopondersteuning: 

Op maat, comfortabel en prachtig vormgegeven.”

Specificaties
Totale lengte instelbaar van 71 tot maar liefst 107 cm • Gewicht 0,548 Kg 
• Maximaal toelaatbare gewicht 110 Kg. Stokdop diameter 19 mm.

DESIGN
Uw wandelstok maakt deel uit 
van uw voorkomen. Daarom 
hebben we niet alleen aan het 
loopcomfort en de ergonomie 
gedacht, maar ook voor een 
prachtig design gezorgd. 
Een aanvulling op uw stijl!

DUURZAME STOKDOP
Niet meer een stokdop die snel 
verslijt, maar één waarmee u vele 
veilige kilometers kunt lopen!
Stokdop is tevens los verkrijgbaar 
met Artnr. WAGHAC002 (19,95).

Samen met een softgrip handvat 
biedt dit het gewenste comfort 
waar u naar op zoek bent.

LENGTE OP MAAT
Uw wandelstok dient uw 
lichaamshouding te volgen, 
niet te bepalen. Met de 
traploze lengte instelling 
van de ERGOCANE kiest u, 
met 1 druk op de knop, 
exact op de mm nauwkeurig 
de lengte die bij u past.

Artnr. WAGH002



  ERGOBAUM krukken per paar    23. 

ERGONOMISCHE KRUKKEN
“Bij het ontwerp van een kruk is het niet alleen van 
belang dat de kruk er mooi uitziet, maar vooral ook 

dat de kruk praktisch, doordacht en veilig is.”

Specificaties
Totale lengte instelbaar van 97 tot maar liefst 124 cm • Gewicht 1,2 Kg 
• Maximaal toelaatbare gewicht 160 Kg per stuk. Krukdop diameter 19 mm.

COMFORTABEL
Met de ERGOBAUM beweegt u 
soepel en vloeiend dankzij het 
schokabsorberende systeem in de grip 
en de vering bij de krachtige krukdop. 

Daarnaast beschikt de ERGOBAUM 
over een opklapbare beensteun die 
uw been bij stilstaan kan ontlasten. 
Dat is pas ondersteuning en comfort!

ERGONOMISCH GEVORMD
De volledig in te stellen grippositio-
nering en hoogte instelling zorgen 
ervoor dat de kruk zich aanpast 
aan u, niet andersom!

Samen met de anatomisch en 
ergonomisch gevormde grip met 
vering en armondersteuning zorgt 
de ERGOBAUM dat alle contact-
oppervlakken en drukpunten mee 
vormen en passen bij uw lichaam. 
Dat geeft verlichting!

VEILIG MOBIEL ZIJN
Bij het ontwerp van een kruk is het 
nogmaals niet alleen van belang dat 
de kruk er mooi uitziet, maar vooral 
ook dat de kruk praktisch, doordacht 
en veilig is. 

Vandaar dat de ERGOBAUM uitgerust 
is met veiligheidsre ectoren, een LED-
lamp voor loopverlichting in het donker, 
een alarm voor hulpbehoevende of 
noodsituaties en een ERGOCAP High 
Performance krukdop. Deze duurzame 
krukdop is tevens los verkrijgbaar met 
Artnr. WAGHAC001 (29,95).

De ERGOBAUM opent mogelijkheden 
voor uw mobiliteitswens en brengt u 
veilig verder!

Artnr. WAGH001
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