
3 DECENNIA VAN VRIJHEID
KÜSCHALL CHAMPION



UNIEKE STIKSELS

Er zijn slechts 86 van deze modellen beschikbaar ter herdenking van het jaar 1986 toen deze rolstoel 
voor het eerst werd verkocht. Kenmerken van deze stoel zijn een uniek, gepolijst en glanzend 
voorframe in 7 verschillende kleuren. De stiksels van de rugbekleding zijn in dezelfde kleur als het 
voorframe, waarmee de look van de stoel wordt gecomplementeerd. Op de voorwielvork vind je een 
limited edition plaatje, met jouw unieke nummer, en aan de linkerzijde een exclusief küschall horloge.    

ONTDEK DE CHAMPION LIMITED EDITION 

Andere extra’s van deze limited edition 
omvatten een unieke sleutelhanger met 
daarin het nummer van jouw limited edition 
gegraveerd. Samen met de andere 85 
gebruikers van de küschall Champion Limited 
Editon maak je kans op een weekendje weg 
naar Zwitserland. 



DE ACHTERGROND VAN 30 JAAR INNOVATIE

Achter de ontwikkeling van iedere küschall schuilt een verhaal! Na een zwemongeluk verloor 
Rainer Küschall, op 16-jarige leeftijd, al zijn mobiliteit en vrijheid. Ondanks deze gebeurtenis was hij 
vastbesloten om zijn dagelijkse activiteiten voort te zetten. Eén van deze activiteiten was om vanuit zijn 
rolstoel in de auto te gaan zitten. Destijds had hij altijd hulp nodig om dit te kunnen doen, maar kon 
hij in ieder geval zelfstandig autorijden. Op een warme zomerdag ging het mis en voelde hij zichzelf 
niet goed. Door het letsel dat Rainer heeft opgelopen heeft hij een verhoogd risico op warmtestuwing, 
waardoor hij oververhit kan raken. Hij stopte bij een tankstation, opende de deur en riep om hulp 
om water te krijgen. De mensen die hem zagen schrokken zo van zijn beperking dat ze hem alleen 
achterlieten. Op dat moment besefte Rainer dat hij onafhankelijk moest zijn om dit soort dingen te 
voorkomen. Vanaf dat moment begon de ontwikkeling van de küschall Champion, die hij zelf kon 
opvouwen en over zijn schoot kon tillen. De start van 30 jaar innovatie!  

Dertig jaar later is de küschall Champion 
nog steeds bijzonder in zijn soort. 
Het is de enige rolstoel die al zolang 
succesvol op de markt is.



Op de voorwielvork van de 
Limited Edition wordt standaard 
het exclusieve küschall horloge 
gemonteerd. 

HET EXCLUSIEVE 
KÜSCHALL HORLOGE 

De Champion Limited Edition is een bijzondere 
uitvoering. Aan het gegraveerde plaatje kun je zien welke 
stoel jij hebt van deze unieke serie.

GEGRAVEERD PLAATJE MET JE 
EIGEN EDITION NUMMER



VOOR TOTALE

VRIJHEID



JOUW CADEAU

Ter herinnering aan deze limited 
edition ontvang je een elegante 

sleutelhanger met daarop je eigen 
limited edition nummer.

STIKSELS IN DEZELFDE 
  KLEUR ALS HET VOORFRAME



Na een tragisch incident in de jaren ‘80 besloot Rainer Küschall om een opvouwbare rolstoel te bouwen 
die hij overal mee naar toe kon nemen. Dit was het begin van de küschall Champion.
Toen Rainer de stoel voor het eerst in gebruiknam, vroeg hij zich af hoe hij dit kon vieren. Hij besloot 
naar het meer van Zürich te rijden om daar van het mooie uitzicht te genieten.

WIN EEN WEEKEND NAAR ZWITSERLAND EN RIJ NAAR HET MEER VAN ZÜRICH!

Küschall is verheugd om één van de 86 küschall Champion Limited Edition gebruikers uit te nodigen om 
van hetzelfde uitzicht te genieten als Rainer. De prijs is een reis naar Zwitserland, inclusief vlucht, twee 
hotelovernachtingen, een tour door de küschall fabriek en diner met Rainer aan het meer van Zürich. 
De winnaar wordt via een loterij gekozen tijdens een video livestream op het internet - planning en info: 
www.kuschall.com/champion86



Framehoek
75° / 85°
recht of tapered

Onderbeenlengte 
320 – 500 mm
traploos instelbaar

Draaicirkel
920 – 1230 mm

Gewicht
ca. 9.2 kg

Zitbreedte
360 – 480 mm
in stappen van 20 mm

Rughoogte 
300 – 465 mm
in stappen van 15 mm

Totale breedte
ZB + 160 mm

Transportgewicht 
(zonder achterwielen)
ca. 6.7 kg

Zitdiepte
340 – 480 mm
in stappen van 20 mm

Rughoek
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Totale breedte  
(dichtgevouwen)
ca. 285 mm

Max. gebruikers-
gewicht:
125 kg

Zithoogte 
voor: 450 – 540 mm
achter: 390 – 490 mm
traploos instelbaar

Veilige hellingshoek
7°

Totale lengte
75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm

Aangegeven maten en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meeste compacte configuratie mogelijk. 
Gewicht en maten kunnen veranderen met andere configuraties. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Ik ben blij met mijn küschall 

Champion. De rolstoel is 
licht, reageert snel en heeft 
dezelfde kwaliteiten als een 
vastframe rolstoel. Zowel de 
prestatie als hanteerbaarheid 

zijn geweldig!

Hannah Cockroft 
Paralympisch atlete, 

wereldrecordhoudster in rolstoelracen

KLEUREN





Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Zwitserland
Tel.: +41 (0) 61 487 70 70 | Fax: +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Nederland: Invacare B.V. | Galvanistraat 14-3 | 6716 AE Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 | Fax: +31 (0)318 - 69 57 58 | Email: nederland@invacare.com | www.invacare.nl

België: Invacare N.V. | Autobaan 22 | 8210 Loppem
Tel.: + 32 (0)50 83 10 10 | Fax: + 32 (0)50 83 10 11 | Email : belgium@invacare.com | www.invacare.be

Volg ons!

Küschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie 
op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Küschall AG zich het recht 
voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming 
van Küschall AG absoluut noodzakelijk. Patent aangevraagd.
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Registreer je nu om lid te worden van de exclusieve 

küschall club!  
Dit is de plek om het merk küschall te ervaren en 

exclusieve informatie en uitnodigingen te ontvangen. 
Ga naar www.invacare.be en registreer je voor de 

küschall club om van bovenstaande acties te 
profiteren.

Welkom bij onze familie!

www.invacare.be





