
Avantgarde 4
Overtuigend licht

Informatie voor gebruikers
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Bewezen functies nu 
nog beter
De rolstoel die draait om jou, jou en jou
Bij het kiezen van een rolstoel wil je er zeker van zijn dat hij 
voldoet aan je persoonlijke behoeften en wensen. Op de 
volgende pagina's laten we je zien hoe je je eigen rolstoel 
kunt optimaliseren. Naast onze 17 aantrekkelijke kleuren 
bieden we ruim assortiment aan achterwielopties om aan 
jouw persoonlijke wensen te voldoen. Ook kun je kiezen 
of je voor je Avantgarde zijplaten van koolstofvezel wilt. 
De monteur zal je graag uitleg geven over de specifieke 
combinatie-opties van de Avantgarde en de geschiktheid 
van de verschillende modellen voor beginnende of ervaren 
rolstoelgebruikers.

Het reismaatje
Avantgarde DS 
Het DS-model met vaste voetsteun is niet alleen 
opvallend door zijn kleine gewicht, maar ook doordat  
hij kan worden opgevouwen tot slechts 27 
centimeter. Tegelijkertijd biedt hij een uitstekende 
stabiliteit voor actieve gebruikers. Dankzij het 
compacte design en de geïntegreerde voetsteun is de 
Avantgarde DS het model met het laagste 
nettogewicht in de Avantgarde-serie.

Highlights
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De variabele versie
Avantgarde DV
De nieuwe Avantgarde DV valt op door zijn lage gewicht, 
maar dat betekent niet dat de beproefde voordelen verloren 
zijn gegaan. Gebruikers zijn zeer te spreken over de in 
hoogte verstelbare armsteun van de DV, maar ook over de 
mogelijkheid om dicht bij voorwerpen te komen zoals 
meubels, de barbecue of het bad. De voetsteunen kunnen 
voor dit doel worden ingeklapt. Hij is ook geschikt voor 
mensen die een beroerte hebben gehad als de voetsteunen 
worden verwijderd, wat mogelijk is met een nieuw soort 
hendel.

De lichtste versie
Met het Avantgarde CLT-pakket
Voor gebruikers die licht niet licht genoeg vinden, is er het 
CLT-pakket met een ultralichte versie van de Avantgarde-
rolstoel voor actief gebruik. In deze versie is nog meer op 
het gewicht bezuinigd dankzij de simpele CLT-dwarsbeugel, 
permanent gelaste onderdelen zoals de achterwieladapter en 
duwhandvatten, een lichtere zitting en bekleding, koolstof 
zijplaten en Infinity Ultralight-velgen. Met zijn slechts 8,7 kg 
zal deze droomversie van de Avantgarde uitblinken in alle 
aspecten van het dagelijks leven.
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Achterwieladapter
84 individuele aanpassingsopties
De achterwieladapter met dubbele schroefklemmen boven- 
en onderop het buizenframe biedt niet alleen een hoge mate 
van stabiliteit, maar ook 84 verschillende standen van de 
achterwieladapter voor een maximaal 
aanpassingsvermogen.

Voorwieladapter
Voor meer richtingsstabiliteit 
De voorwieladapter is afstelbaar in vaste stappen 
zodat de voorwielen in exact de juiste positie kunnen 
worden afgesteld. Dat zorgt voor een goede 
richtingsstabiliteit van je rolstoel. Discrepanties 
tussen de voorwielen behoren tot het verleden.

Highlights
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Achterzak
Perfecte opbergruimte voor accessoires
Vooral in de zomer is wat extra ruimte handig voor bijvoor-
beeld je zonnebril of een koud drankje. Daarom hebben we 
een fraaie achterzak toegevoegd aan de Avantgarde die niet 
alleen eenvoudig bereikbaar is, maar ook gemakkelijk kan 
worden afgesloten met een magneetsluiting.

Enkele dwarsbeugel
Maximale belasting van 100 kg ondanks 
gewichtreductie
In de introductie van het CLT-pakket hebben we al  
gewezen op de enkele dwarsbeugel om het gewicht te 
beperken. We willen echter benadrukken dat de versie met 
dubbele dwarsbeugel, met een maximale belasting van 140 
kg, ook nog steeds verkrijgbaar is.
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De Avantgarde  
in een notendop

Op zoek naar meer informatie en deskundig advies? 
Je monteur helpt je graag om je eigen Avantgarde in 
elkaar te zetten.

Antraciet metallic

Hemelsblauw

Champagne

Puur metaal brons

Wit RAL 9016 Zwart RAL 9005

Marineblauw

Rood

Puur metaal rood

Puur metaal blauw

Zwart RAL 9005 mat

Shimano mat Appelgroen

Lichtoranje Puur metaal groen

Babyblauw

Kleuren

Technische gegevens Avantgarde DS Avantgarde DV

Breedte zitting 320 – 520 mm 320 – 520 mm

Diepte zitting 360 – 540 mm 360 – 540 mm

Hoogte zitting voor  380 – 540 mm 380 – 540 mm

Hoogte zitting achter 360 – 510 mm 360 – 510 mm

Lengte totaal 720 – 1080 mm 740 – 1100 mm

Breedte totaal 490 – 725 mm 490 – 725 mm

Hoogte totaal 608 – 1150 mm 608 – 1150 mm

Opgeklapt formaat vanaf 270 mm 270 mm

Hoogte rugsteun 250 – 550 mm 250 – 550 mm

Lengte onderbeen 160 – 510 mm 160 – 510 mm

Achterste framehoek 70° / 80° 75°

Gewicht vanaf ong. 8,7 kg 9 kg

Maximale belasting 100 / 140 kg 100 / 140 kg

Zilver


