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300 mm lift voor een betere 
socIAlE INtEGRAtIE 

De lift stelt me in staat 
mijn mobiliteit te verbeteren
en de sociale contacten met 
de mensen om mij heen.

300 mm lift voor een 
betere toEGANG

• Keukenkasten 
• Geldautomaten
• Bar
• enz...

Extra optie: lIFt
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Optie : BZ7-E
Elektronisch regelbare 

voetsteunen

Nieuwe LiNX    
besturing

Elektrisch verstelbare
rug en zit

- Bodemvrijheid 
van 60 mm

- Voorwielen met profiel: 
betere grip op 
oppervlakten buitenshuis

- Eenvoudig te transporteren 
in een kleine wagen

- Eenvoudig te (de)monteren
- Totale breedte voor Navix 
beperkt tot 570 mm

Met de Navix kunnen binnenshuis scherpere 
bochten worden genomen en zijn obstakels zoals
drempels bij de plaatselijke winkel gemakkelijker
te overwinnen.

De gebruiksvriendelijke Navix is aanpasbaar aan
afzonderlijke behoeften en stelt de gebruiker in
staat zich eenvoudig naar bed, bad, toilet, auto
enzovoort te verplaatsen.

De compacte Navix past zelfs in een kleine auto, 
waardoor men nog mobieler is.

Beschikbare zithoogtes: 400/450/500

580
580
630

400
450
500

260-350
260-350
260-350

400/450/500
400/450/500
400/450/500

580
580
580

330-400 1010 (945 RWD)
1010 (945 RWD)
1010 (945 RWD)

79 kg
79 kg
79 kg

130
130
130

2x12V
38Ah

2x220W 6 km/u 20 km 9° 60 1250

380-500
380-500
380-500

330-400
330-400

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

ook beschikbaar
met AchtERWIEl

aandrĳving
Beter manoeuvreren met 
een compacte voorwielaandrijving

Navix binnengebruik
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C30
grijs 

metallic

C71
blauw

C72
rood

C73
groen





580
580
630

400
450
500

260-350
260-350
260-350

400/450/500
400/450/500
400/450/500

580
580
580

330-400
330-400
330-400

1010 (945 RWD)
1010 (945 RWD)
1010 (945 RWD)

79 kg
79 kg
79 kg

130
130
130

2x12V
50Ah

2x220W 6 km/U 20 km 9° 60 1250

380-500
380-500
380-500

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Navix binnen-buiten

- Bodemvrijheid van 60 mm
- Voorwielen met profiel: 

betere grip op 
oppervlakten buitenshuis

Standaard voorzien 
van verlichting en 

richtingsaanwijzers 
voor- en achteraan

Met de Navix kunnen binnenshuis scherpere bochten
worden genomen en zijn obstakels zoals drempels bij
de plaatselijke winkel gemakkelijker te overwinnen.

De gebruiksvriendelijke Navix is aanpasbaar aan 
afzonderlijke behoeften en stelt de gebruiker in staat
zich eenvoudig naar bed, bad, toilet, auto enzovoort
te verplaatsen. De compacte Navix past zelfs in een
kleine auto, waardoor men nog mobieler is.

C30
grijs 

metallic

C71
blauw

C72
rood

C73
groen
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670 450
min. 242
      &
max. 350

470 610 1090  122 130

2x12V-50Ah 2x220W 6 km/U 32km 9° 50 1250

450
     
500

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Navix s.U.

Volledig wegklapbare
knie-vergrendeling

Armsteunen met 
geheugenfunctie zodat deze

steeds hun positie behouden na
het inclineren van de stoel.

Lengte corrigerende 
voetplaat

Veiligheidsgordel
met klittenband

De Navix S.U., ofwel Navix Stand Up, 
is een elektronische sta-op stoel die alle
kenmerken van de standaard Navix in
zich heeft en uitgebreid werd met 
een sta-op functie. 

Anti-tipping wieltjes

C30
grijs 

metallic

C71
blauw

C72
rood

C73
groen

08

Power 
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krachtig en duurzaam

De motoren van de Express behoren tot de 
krachtigste binnen hun categorie. 
Met de 200 Watt kunt u probleemloos hellingen
op. Ideaal dus in heuvelachtig gebied.

• de armsteunen zijn regelbaar in 
hoogte en breedte

• de bekleding is vervaardigd uit 
brandvertragend materiaal en is eenvoudig 
te onderhouden

560
580
600
620
640

380
380
380
380
380

390
420
440
460
500

min.200
max.280

460
460
460
460
460

450
450
450
450
450

1050
1050
1050
1050
1050

62
62
62
62
62

90
90
90
90
90

2x12V-38Ah 2x200W 6 km/u 30 km 15 mm 1400 

530
530
530
530
530

400-510
400-510
400-510
400-510
400-510

7°

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Express

- Instelbare en naar 
binnen of buiten 

wegklapbare voetsteunen

- In hoek instelbare 
voetplaten

Wheelchair Control System
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C29
grijs 

Eenvoudige en gemakkelijk
hanteerbare besturing

Volledig opvouwbare en
compacte rolstoel voor
transport in een wagen.

Demonteerbare en 
aparte batterijen
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tIMIX

- Multi-functionele aanpasbare armsteunen, 
wegklapbaar en verwijderbaar
- Verstelbare zit en rug

Met de TIMIX kunnen binnenshuis scherpere bochten worden 
genomen en zijn obstakels zoals drempels bij de plaatselijke
winkel gemakkelijker te overwinnen.

De gebruiksvriendelijke TIMIX is aanpasbaar aan 
afzonderlijke behoeften en stelt de gebruiker in staat 
zich eenvoudig naar bed, bad, toilet, auto 
enzovoort te verplaatsen.

- Volledige vering op 
alle wielen

- De vier wielen van de 
TIMIX blijven steeds in 
contact met de grond 
ongeacht de 
oneffenheden  op het terrein 
(hoogteverschillen tot 90 mm 
worden met gemak genomen).

- Lichten vooraan en achteraan 
inclusief richtingaanwijzers

- Wegklapbare (links of rechts) besturing
- Regelbaar in hoogte
- Veilig voor vingers & kledij: 
geen knelpunten

Volledig ingewerkte 
ontkoppelingshendels

Aanpasbare zitdiepte

Optionele 
bagagedrager

C71
blauw

C72
rood

C73
groen

Nieuwe LiNX besturing



640
640
660

400
450
500

242-350
242-350
242-350

490/540
490/540
490/540

630
630
630

5°-15°
5°-15°
5°-15°

1270
1270
1270

125
125
125

130
130
130

2x12V-80Ah 2x220W
      of
2x350W

  6 km/u
10 km/u
14 km/u

63 km
40 km
39 km

9° 100 1320

420-520
420-520
420-520

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. 11

tIMIX V-stAB
technologie
Wat is V-stab technologie?

V-stab technologie bestaat enerzijds uit een speciale 
besturing en anderzijds uit software die de reactietijd
van de rolstoel verhoogt. Het verbetert het besturen van
de rolstoel bij het vertrek of tijdens het rijden tegen
volle snelheid. 

Zelfs op oneven of verschillende ondergronden 
compenseert en corrigeert het systeem de rijrichting 
in overeenstemming met de rijrichting gekozen door 
de bestuurder.

Zigzaggend rondrijden en permanent moeten bijsturen
horen er vanaf nu niet meer bij.

gewone

rolstoel

gewone
rolstoel

rolstoel m
et 

V-stab

rolstoel met 
V-stab

180° ronddraaien - rechtdoor rijden, volle snelheid

Gewone rolstoel

180° ronddraaien - rechtdoor rijden, volle snelheid

Rolstoel met V-stab technologie

300 mm lift voor een betere 
socIAlE INtEGRAtIE 

De lift stelt me in staat 
mijn mobiliteit te verbeteren
en de sociale contacten met 
de mensen om mij heen.
   
300 mm lift voor 
een betere toEGANG

• Keukenkasten 
• Geldautomaten
• Bar
• enz...

Extra optie: lIFt

B10: Automatische lengte compenserende 
voetplaat met aanpasbare hoogte tot 80 mm

B06: Bijhorende voetsteunen met 
kantelbare voetplaaten en muurwieltjes



Volledig wegklapbare
knie-vergrendeling

Rug en zit in soft
uitvoering

De Timix S.U., ofwel Timix Stand Up, is een 
elektronische sta-op rolstoel compleet bestuurbaar 
vanuit de bediening. Volledig rechtstaand tot helemaal 
horizontaal liggend door enkele simpele bewegingen.

670 450
min. 242
      &
max. 350

540
(zonder kussen) 610 1260 160 130

2x12V-80Ah 2x220W
2x350W

6 km/u
10 km/u
14 km/u

63 km
40 km
39 km

9° 100 1320

450
     
500

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

timix s.U.

Anti-tipping
wieltjes

Veiligheidsgordel
met klittenband

Lengte corrigerende 
voetplaat

C71
blauw

C72
rood

C73
groen

De automatische lengte-compenserende voet-
plaat zorgt ervoor dat de gebruiker zich niet
hoeft te verplaatsen of aan te passen. 
Compleet met een velcro veiligheidsgordel
die de gebruiker op zijn plaats houdt.

12
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Express Navix Timix Forest 3

Van links naar rechts: Linx besturing met verschillende functies, de basis Linx 
besturing en de extra besturing voor de begeleider.

Modellen met de 
linx besturing:

Eenvoud en robuust

• Intuïtieve bediening
• Ergonomische joystick vereist minimale kracht (190 g)
• Gelijktijdig rijden en aanpassen van zit
• Draadloze verbinding met je smartphone of tablet

Automatisch aanpassing aan ondergrond 

LiNX laat je toe om een constante snelheid en richting aan te houden
op elk terrein. Het systeem volgt doorlopend de ondergrond op en
past zich hieraan aan. 
Dit verhoogt de controle over je rolstoel, ook wanneer je  met één
wiel op straat rijdt en het andere in het gras.

Betrouwbaar

Bij de ontwikkeling van LiNX is de volledige besturing herbekeken
met betrouwbaarheid in het achterhoofd. LiNX kan de veroudering
voor beide motoren apart opvolgen en compenseren. Hierdoor blijft
optimaal rijcomfort gegarandeerd, ook indien er een motor
vervangen wordt.

Uitgebreide diagnostiek om de prestaties van de elektrische rolstoel
in detail op te volgen. Via de Wireless connectie kan dit zelfs in real-
time.

op maat van uw noden

1 platform optimaal aanpasbaar voor elke gebruiker.

• Met een modulaire opbouw en een brede reeks aan componenten
die allemaal compatibel zijn, kunnen we voor elke gebruiker een
optimale combinatie maken.

• Alle componenten zijn uitwisselbaar waardoor de stoel ook
eenvoudig meegroeit met persoonlijke noden.

• Een intuïtieve interface laat toe om de besturing eenvoudig aan te
passen via een draadloze verbinding.

* LiNX Access iOS - Compatibel met: iPhone 5 en nieuwer, iPod Touch Gen 5 en 6, iPad 2 en nieuwer inbegrepen iPad Pro en alle iPad mini's.



595
610
650

400
450
500

242-350
242-350
242-350

430-480
(vermelden bij

bestelling)

630
630
630

275-395
275-395
275-395

1185
1185
1185

126
126
126

130
130
130

2x12V-50Ah
2x12V-80Ah

2x220W
2x350W

  6 km/u
10 km/u
14 km/u

50km
42km
37km

9° 100 1320

420-520
420-520
420-520

Stabiliteitsas 
vooraan

Bodemvrijheid tot
75 mm

14 Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Geventileerde bekleding voor
de zit en de rug ter bestrijding

van transpiratie geurtjes

Armsteunen 
regelbaar in hoogte

Zithoogte vanaf
415 mm

(bij elektrische 
zitverstelling)

Ideaal voor binnen- en buitengebruik. De FOREST 
is ideaal voor het nemen van obstakels op uw weg. 
De vier wielen van de FOREST blijven steeds in
contact met de grond ongeacht de oneffenheden 
van het terrein (hoogteverschillen tot 100 mm 
worden met gemak genomen).

Optionele transparante 
plexi zijplaten

Optioneel bagagerek

Forest 3 ISO 7176-19

C71
blauw

C72
rood

C73
groen

C78
blauw

C76
wit

C77
zwart

Nieuwe LiNX besturing



300 mm

595
610
650

400
450
500

242-350
242-350
242-350

468-768 630
630
630

275-395
275-395
275-395

1185
1185
1185

155
155
155

130
130
130

2x12V-50Ah 
2x12V-80Ah 

2x220W
2x350W

  6 km/u
10 km/u
14 km/u

50km
42km
37km

9° 100 1320

420-520
420-520
420-520

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. 15

300 mm lift voor een 
betere toEGANG

• Keukenkasten 
• Geldautomaten
• Bar
• enz...

Uitstekende prestaties BINNEN- en
BUItENshUIs voor meer 
onafhankelijkheiden mobiliteit.

• Uitstekende wendbaarheid
Motor 2 x 200W of 2 x 350W 

• Uitstekende stabiliteit buitenshuis. 
De stabiliteitsas zorgt ervoor dat de 
4 wielen, op ongelijke terreinen tot  
100 mm, altijd contact houden met 
de grond.

• Rijbereik: 42-50 km

AANPAsBAAR aan 
individuele behoeften

• Armsteunen verstelbaar in hoogte 
en breedte

• Instelbare zitdiepte 
• Inclineerbare zit en rug
• Wegzwenkbare besturing
• Beensteunen verstelbaar 
in lengte en breedte

• Voetsteunen instelbaar in hoogte

300 mm lift voor een betere
socIAlE INtEGRAtIE 

De nieuwe Forest Lift stelt me in staat 
mijn mobiliteit te verbeteren en de sociale
contacten met de mensen om mij heen.

Forest 3 lift
C71
blauw

C72
rood

C73
groen

C78
blauw

C76
wit

C77
zwart

Stabiliteitsas

Nieuwe LiNX besturing



lIFt tot 300 mm 

• Betere sociale interactie
• Vereenvoudigt het bereiken van 
moeilijke plaatsen:
schabben op school, tafels,
kasten,...

- Eenvoudig te bewegen zowel 
binnen- als buitenshuis

- Lift voor betere bereikbaarheid &  
betere sociale interactie 

- Modern uitzicht & volledig aanpasbaar.

Grote achterwielen met 
profiel geschikt voor elk terrein

4 regelbare 
schokdempers

Bodemvrijheid 
tot 80 mm

LED verlichting voor- en achteraan

Anti-tipping 
wielen

2x12V-50Ah
2x220W

of
2x350W

6 km/u
of

10 km/u
23 km 6°/10% 70 1400

600 260-380 160-270 310-370 370-490 1010 90 50530-810 15° -5/+55°

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Crash Test ApprovedForest kids
met lift

c67
oranje
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2x12V-75Ah 2x220W
2x350W

6 km/u
10km/u

30 km 10°/17% 60 1400

600
320
350
370

200-250 530 350 1050 95 50330-390 15° -5°/55°

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Forest kids

Duwhandvatten 
regelbaar in hoogte

Comfortabele en 
kleurrijke bekleding

Optionele hoofdsteun

Wegklapbare en 
instelbare voetplaten

In hoogte en breedte 
aanpasbare armsteunen

De vier wielen blijven steeds
in contact met de grond wat

zorgt voor een excellente
stabiliteit.

Zit en rug elektronisch 
inclineerbaar

c53
oranje

c71
blauw

c57
rood

c55
inox

17



Beschikbaar met de nieuwe  liNX® besturing

GEBRUIkERsGEWIcht

Forest 3 Plus

705
760

500-550
600-650

335-380
335-380

450
450

590
590

250-399
250-399

1145-1163
1145-1163

134,35
134,35

250
250

2x12V-80Ah 2x350W   6 km/u
10 km/u

49 km
49 km

9° 52    1840

450/500/550
450/500/550

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

C71
blauw

C72
rood

C73
groen

C76
wit

C77
zwart

C78
blauw

Wheelchair Control System
L.E. Controller System :

• Ergonomisch comfort en 
stabiliteit voor de polsen

• Ideaal voor lichtgewicht rolstoelen
• Gebruiksvriendelijk

• Betrouwbaar

Robuust    
De Forest 3 Plus beschikt over al het comfort
van de standaard Forest 3 maar heeft een
maximum gebruikersgewicht tot 250 kg.

18

250 kG
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optie  s

SE82
drukknoppen

SE55 - verstevigde
besturing

SE83 - mini
joystick

SE09 - dubbele
besturing

SE04
kinbesturing

B15 - plexi werkblad

BZ7e / BZ8e
elektrische
beensteunen

L04 - zijpelotten L55 - gevormde 
hoofdsteun

SE35 - toeprandklimmer
(niet voor Forest   )

AA2 - elektrisch 
verstelbare 

rug

SE39 - elektrisch
verstelbare zit 

en rug

SE63 - joystick 
met softball

SE42 - lift BZ7 / BZ8
beensteunen

7 : lang - 8 : kort

Besturingen

Vermeiren biedt een ruime keuze aan opties en besturingen die
aanpasbaar zijn aan uw elektrische rolstoel. Alles is ontworpen om het
comfort te verbeteren en het gebruik van de patiënt en begeleider te
vergemakkelijken. Vermeiren personaliseert uw rolstoel zodat iedereen
zijn grenzen van zijn mobiliteit kan verleggen.

Vermeiren kan ten allen tijde je rolstoel uitbouwen met aanpassingen
waarvan de enige beperking die van je eigen fantasie is.

Als zodanig krijgt elke                gebruiker toegang tot 
nieuwe technologieën               en verlegt hij de grenzen 
van de mobiliteit.

SE02 - werk-
bladbesturing

SE64
afzonderlijke 

bediening zit & rug

opties - controllers

E SE18 - richtingsblokkeerder

voorgevormde rug
(Navix & Forest)

voorgevormde zit
(Navix & Forest)

joystick aanpassingen



model 1

model 2

260
510
760
1010

750
750
750
750

10 - 40
45 - 75
75 - 115
115 - 150

1,3
4,3
9,2
15,8

Kit 1
Kit 2
Kit 3
Kit 4

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

model 3

model 4

Kits 2, 3 e
n 

4 worden gele
verd

met een inst
allatie

CD-rom
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MoDUlAIRE
kIts

oprĳ rampen Bepaal de juiste hoogte van uw obstakel en 
selecteer de juiste oprij ramp. Aanpasbaar van
10 tot 150 mm, laat dit modulaire systeem 
u toe uw juiste hoogte te kiezen aangepast aan 
uw obstakel en met een maximum toelaatbaar
gewicht tot 200 kg.



Quickramps
Deze oprij rampen zijn prima geschikt voor 
kleinere obstakels zoals dorpels binnenshuis 
die men wil nemen met bv. een rollator.

De Quickramp is een ideale kleinere oprij 
ramp voor obstakels van 10 tot 16 mm.

Beschikbaar in 4 verschillende hoogtes: 
10 mm, 12 mm, 14 mm en 16 mm 
en vervaardigd uit hetzelfde sterke polyethyleen 
net als de grotere oprij rampen.

oprĳgoten
tElEscoPIschE oPRĲGotEN

Klein model

1060 - 1900
1660 - 3130

250
250

50
50

  7 x 2
10 x 2

691
691

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Groot model

Telescopische aluminium oprijgoten met een 
anti-slip oppervlak voor een optimale veiligheid.

21



Nota’s
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Contacteer uw vakhandelaar voor meer informatie.

Voorbehouden technische wijzigingen.

Andere catalogi zijn tevens beschikbaar

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout

Tel: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94

website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be 

Scootmobielen
Scooters

Badhulpen
Nachtstoelen

Driewielers Bedden

Rollators
Loophulpen

Manuele
rolstoelen

Comfort

Kussens


