
Jouw rolstoel 
moet even 
uniek zijn 
als jijzelf





Gedurende de jaren heen, hebben we met 
duizenden mensen samengewerkt, hebben 
we verschillende uitdagingen aangegaan 
en hebben we steeds onze expertise gebruikt 
om onze producten te personaliseren en dit 
in overeenstemming met de diverse noden 
van gebruikers. Deze service heet dan ook 
Invacare Unique.

Of je nu nood hebt aan langere 
armsteunen, een bredere ziteenheid of 
speciale bedieningen; of indien je zou 
denken aan iets verrassends zoals een 
frame in 'hot pink‘, ons team is 
gespecialiseerd en heeft ruim wat expertise 
om jou een gepersonaliseerd product af te 
leveren dat voldoet aan jouw eisen.

Wat is Invacare® Unique?
Al meer dan 130 jaar ontwerpt en vervaardigt Invacare® innovatieve 
thuisoplossingen en lange-termijn medische producten die het 
herstel bevorderen en een actieve levensstijl aanmoedigen.





Er zijn beduidend veel manieren om tal 
van onze mobiliteitsproducten te laten 
personaliseren. We zouden elke beschikbare 
optie kunnen opsommen, maar in plaats 
daarvan adviseren wij jou om contact op te 
nemen met één van onze experten om 
samen de mogelijkheden van een welbepaald 
model verder in detail te bespreken.

Om je wensen te bespreken of indien je 
meer informatie wenst over het wijzigen 
van bepaalde specifieke onderdelen van 
een product, gelieve dan contact op te 
nemen met jouw rolstoelverstrekker. Die 
zal op zijn beurt de aanvraag bij het 
team van Invacare Unique indienen.

Wat kan ik personaliseren?
Indien je nu zou kijken naar één van onze producten in standaard 
uitvoering en je denkt bij jezelf: 'deze stoel zou ideaal zijn voor 
mij, mocht ik dit/dat kunnen aanpassen...', dan bestaan er 
miljoenen mogelijke manieren om deze aanpassing voor jou uit te 
voeren.





Bij ontvangst van de ingevulde bestelbon, 
wordt deze toegewezen  aan één van de 
Invacare Unique experten. Onze Invacare 
Unique expert evalueert jouw wens naar 
haalbaarheid, berekent de nodige tijd die voor 
deze aanpassing nodig is en bezorgt je een 
gedetailleerd overzicht van de kostprijs ervan.

Wil je vandaag nog jouw Invacare Unique 
bestelling plaatsen? Haast je dan naar 
jouw rolstoelverstrekker die je zal 
begeleiden doorheen het hele proces.

Hoe kan ik mijn 'Unique' bestellen?
Elke Invacare Unique bestelling begint met het invullen van de 
Invacare Unique bestelbon. Deze bestelbon helpt je om jouw 
gewenste aanpassingen te specifiëren en helpt ons om jouw wens te 
begrijpen en bijgevolg je te adviseren om tot de beste oplossing te 
komen.
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