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Zenit
Esthetisch licht

Informatie voor gebruikers
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Frank
Frank heeft de liefde voor de architectuur van zijn 
vader geërfd en deed daarnaast in zijn eerste 
semesters kennis op over civiele techniek. Na zijn 
verkeersongeluk wist hij dat bouwen zonder 
beperkingen het grootste aandachtspunt in zijn 
werk zou worden.

“ Ik ben Frank. Ik zet de familietraditie voort als 
gepassioneerd architect. Ik heb een voorliefde 
voor esthetisch design, zowel in mijn werk als in 
mijn privéleven. Daarom vind ik het belangrijk 
dat alledaagse voorwerpen er mooi uitzien. Net 
als mijn Zenit, mijn trouwe steun en toeverlaat in 
mijn drukke en gevarieerde leven." 
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“ In mijn vrije tijd doe ik 
graag inspiratie op bij 

architectonische meester-
werken en musea die zich 
richten op de bouwkunst. De 
Rijnstreek alleen biedt al zee 
van mogelijkheden op dat 
gebied.
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Het toppunt van 
succes

Wie het dagelijks werk van Frank wat 
beter bekijkt, zal zich afvragen hoe hij 
met de enorme vraag omgaat. Hij krijgt 
het voor elkaar, zoveel is duidelijk. De 
"volkomen normale gekte" van een 
architectenkantoor, zijn taxatiewerk en 
zijn seminars zijn voor hem de drijfveren 
om zo goed mogelijk te presteren. Het 
feit dat Frank sinds zijn ongeluk in 
een rolstoel zit, lijkt nauwelijks iets uit 
te maken ... behalve wanneer hij de 
opdracht krijgt om een 
rolstoelvriendelijk gebouw te ontwerpen 
en hij gebruik kan maken van zijn eigen 
schat aan ervaring. "Ook al liggen we in 
Duitsland nog steeds mijlen ver 
achter op landen als Spanje en 
Frankrijk," zegt Frank, "toegankelijkheid 
wordt een steeds belangrijker punt in 
de publieke sector van ons land. En zo 
hoort het ook."

De architect weet waar hij het over heeft. 
Hij is net terug van een vakantie in 
Frankrijk, waar hij de laatste nieuwtjes 
van Zuid-Europa heeft kunnen zien op 
het gebied van bouwen voor mensen met 
een handicap. Zijn Zenit-rolstoel ging 
uiteraard met hem mee, wat, in Franks 
woorden, "het beste werkt als je er het 
minst van merkt." 

Terug in de Duitse Rijnstreek vindt 
hij op zijn bureau een hele stapel met 
lopende projecten en nieuwe aanvragen, 
variërend van plannen voor vrijstaande 
huizen tot meergezinswoningen en 
rolstoelvriendelijke openbare gebouwen. 
Daarnaast wordt hij veelvuldig gevraagd 
om zijn deskundige mening te geven. 
Frank wordt dan ook vaak uitgenodigd 
om te spreken tijdens seminars. De 
volkomen normale gekte in zijn leven.
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Geen twee dagen zijn hetzelfde
Of hij nu in zijn kantoor aan een project werkt, een 
lezing geeft over toegankelijke gebouwen of een kijkje 
neemt op de bouw van een van zijn projecten, Frank 
vindt het belangrijk om zelfstandig te zijn in zijn 
dagelijks leven.

“ Ik ben behoorlijk 
geloofwaardig voor mijn 
klanten en zakenpartners 
als het gaat om 
rolstoelvriendelijk bouwen."
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De ongelofelijke Zenit – Het gevoel van een 
vast frame, maar eenvoudig opklapbaar

Als je een moderne, opklapbare rolstoel hebt met het uiterlijk van een vast frame, dan 
mag je er zeker van uitgaan dat hij zeer flexibel is als het gaat om aanpassingen aan  
het dagelijks leven. Omdat er bij aankomst op je bestemming meestal weinig tijd is om 
je rolstoel op te klappen, is de Zenit zo ontworpen dat je maar één hand nodig hebt en  
dat hij in een mum van tijd klaar is voor vertrek.
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Het zwaartepunt is het 
allerbelangrijkst
De Zenit is zo ontworpen dat je de fijne afstelling van de 
wielbasis 1,2 cm actiever of passiever kunt maken door de 
adapter van het achterwiel te draaien. Dit is een voordeel voor 
zowel ervaren gebruikers, die al bekend zijn met de afstelling 
van het zwaartepunt, als beginners.

Door de voortdurende aanpassing via het frame kun je indien 
gewenst de fijne afstelling regelen. Onze CLT-versie is nog eens 
8,9 kg lichter dan de standaardversie dankzij de permanent 
gelaste aandrijfadapter.

De voordelen

Vind je eigenschappen als een aantrekkelijk 
uiterlijk en eenvoudig gebruik belangrijk? 
Dan is de Zenit wellicht jouw nieuwe maatje. 
We hebben zes eigenschappen voor je 
uitgelicht.
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Opklapbaar en hoek- 
afstelbaar – de achterkant van 
de Zenit
Dankzij het afstelbereik van 20° (in 5 stappen) kan de rugsteun 
apart worden aangepast aan je persoonlijke behoeften. De monteur 
zal samen met jou de juiste hoek bepalen. Je kunt de Zenit tot een 
ongelofelijk klein pakketje opvouwen door de rugsteun neer te klap-
pen.

Nauwkeurige 
afstelling van de 
voorwielen
Dankzij de nieuwe voorwieladapter kunnen de 
voorwielen nauwkeurig en incrementeel worden 
afgesteld om disbalans tussen de wielen te 
voorkomen.
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Esthetisch design: 
materialen en kleuren
Vind je een aantrekkelijk design belangrijk voor je rolstoel? 
Dat zijn we helemaal met je eens. Daarom laten we de 
materiaal- en kleurkeuze aan jou over. De Zenit-rolstoel voor 
actief gebruik is verkrijgbaar in elegant koolstof en in 
aluminium. De laatstgenoemde versie is verkrijgbaar in alle 
Ottobock-kleuren en krasvrij, geanodiseerd aluminium.
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Altijd klaar voor vertrek
Tijd is kostbaar, dus je plant je activiteiten nauwkeurig. Wanneer je op je 
bestemming aankomt, wil je meteen door kunnen, zonder veel moeite. Daarom 
hebben we het aantal stappen om de Zenit uit te klappen geminimaliseerd. Je bent 
in een handomdraai klaar om te gaan. Volgende afspraak voordat je met je ogen 
kunt knipperen? Ook daar hebben we aan gedacht bij het ontwerp van de Zenit: 
hij is tot een zeer klein pakketje op te vouwen zodat hij gemakkelijk mee te nemen 
is.

Voetsteun met 
gepatenteerde bevestiging
Als extra optie kunt u onze gepatenteerde 
voetsteunbevestiging bestellen voor meer stabiliteit. 
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Technische gegevens

Breedte zitting 320 – 460 mm

Diepte zitting 360 – 500 mm

Hoogte zitting voor 380 – 540 mm

Hoogte zitting acher 370 – 500 mm

Hoogte achterkant 250 – 500 mm

Lengte onderbeen 280 – 510 mm

Breedte totaal 490 – 725 mm

Lengte totaal 720 – 1040 mm

Maximale belasting 120 kg

Gewicht vanaf ong. 8,9 kg

Transportgewicht
Frame
Achterwielen

 
6,5 kg
1,25 kg

Achterste framehoek 75° / 85°

Zenit  
in een notendop

Materialen Geanodiseerd aluminium

Zwart, geanodiseerd mat Paars, geanodiseerd mat

Rood, geanodiseerd matGroen, geanodiseerd mat

Oranje, geanodiseerd mat Antraciet, geanodiseerd mat

Goud, geanodiseerd mat 

Blauw, geanodiseerd mat

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

Poedercoating

Lichtoranje Champagne

Marineblauw

Rood

Zilver

Shimano matAntraciet metallic Zwart RAL 9005

Hemelsblauw

Zwart RAL 9005 mat

Groen

Wit RAL 9016Babyblauw

Aluminium Koolstof



Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13   07426 Königsee-Rottenbach/Duitsland
www.ottobock.com
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