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Let op: de minimale en maximale hoogte van het looprek verandert bij uitvoering met hulpwielen.

Grijs

6270E:

paar vaste voorwielen 
(diameter 76 mm).

Accessories voor Asteria en Brio

Invacare Asteria

120 mm diep gevouwen

Kenmerken en opties

Vouwknop Handvat in schuim 
voor goede grip

Veilig, stabiel en lichtgewicht

Plooibare looprek in geanodiseerd aluminium 

Gebruiksvriendelijk

Ontworpen voor gebruik in kleinere ruimtes en boven het toilet
Vouwbaar looprek met centrale drukknop
Hoogteverstelbaar 770-950 mm (per 20 mm)
Lichtgewicht: gemakkelijk op te tillen en te manoeuvreren

Comfort

Handvaten in schuim voor betere grip en maximale duurzaamheid
Vouwsysteem, ideaal voor transporteren en opbergen
Duurzaam kader met zijdelingse versteviging
Beschikbaar met voorwielen

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, 
inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze
Invacare-website.

Totale breedte 630 - 660 mm

Breedte tss. handvaten 395 mm

Breedte tss. poten 530 - 550 mm

Totale diepte 440 - 450 mm

Regelbare hoogte 780 - 905 mm

Gewicht 3 kg

Max. gebruikersgewicht 135 kg

Artikelnr

1515569

Kleur

Houd er rekening mee dat de kleur enigszins 
kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.



Kleur

Grijs

Artikelnr

P421B

Invacare Brio

Ontworpen voor gebruik in kleinere ruimtes en boven het toilet
Vouwmechanismen zijn gemakkelijk te bereiken vanuit een zittende positie
Volwassen vers. is hoogteverstelbaar van 770-950 mm, junior vers. van 640-820 mm 
Compact: slechts 100 mm diep wanneer opgevouwen
Wielen en tas optioneel beschikbaar

Totale breedte 610 - 630 mm (Adult) / 600 - 630 mm (Junior)

Breedte tss. handvaten 430 mm
Breedte tss. poten 520 - 540 mm (Adult) / 510 - 540 mm (Junior)
Totale diepte 430 - 460 mm
Regelbare hoogte 770 - 950 mm (Adult) / 640 - 820 mm (Junior)
Gewicht 2,7 kg (Adult) / 2,5 kg (Junior)
Max. gebruikersgewicht 135 kg

Invacare Foria

Ontworpen voor gebruik in kleinere ruimtes en boven het toilet
Vouwsysteem, ideaal voor transporteren en opbergen 
Hoogteverstelbaar: 790-920 mm
Handvaten in zacht schuim

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, 
inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze
Invacare-website.

Kleur

Grijs

Totale breedte 640 - 655 mm

Breedte tss. handvaten 420 mm
Breedte tss. poten 590 - 610 mm
Totale diepte 490 - 510 mm
Regelbare hoogte 795 - 920 mm
Gewicht 3 kg
Max. gebruikersgewicht 130 kg

Technische gegevens

Artikelnr

Adult versie 6291E-A 
Junior versie 6291E-JR

Houd er rekening mee dat de kleur enigszins kan afwijken 
van de bovenstaande afbeelding.

Houd er rekening mee dat de kleur enigszins 
kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

Comfort en kwaliteit 

Looprek in geanodiseerd aluminium 

Kwaliteit

Lichtgewicht: gemakkelijk op te tillen en te manoeuvreren
Vouwsysteem, ideaal voor transporteren en opbergen
Lagere zijbeugel verstevigt het frame en voegt stabiliteit toe
Aangeboden in junior en volwassen versie, afhankelijk van de lengte van de cliënt

Comfort

Wandelen in alle veiligheid

Looprek in geanodiseerd aluminium, met middelhoge 
handvaten

Veilig

Middelhoge handvaten om gemakkelijker en veiliger recht te 
komen
Lichtgewicht: gemakkelijk op te tillen en te manoeuvreren
Lagere zijbeugel verstevigt het frame en voegt stabiliteit toe

Comfort

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, 
inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze
Invacare-website.
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0435CE:
paar vaste voorwielen 
(diameter 114 mm).

Artikelnr

P435B

Invacare Escort

Veilig, stabiel en lichtgewicht

Vast looprek in geanodiseerd aluminium

•  Zeer stabiel door voorwaarts gerichte
steunpoten

•  Lichtgewicht: slechts 2 kg
•  Hoogteverstelbaar (770 - 850mm)
•  Voorwielen beschikbaar

Kleur

Grijs

Totale breedte 620 - 630 mm

Breedte tss. handvaten 360 mm

Breedte tss. poten 540 - 550 mm

Totale diepte 390 - 400 mm

Regelbare hoogte 770 - 850 mm

Gewicht 2 kg

Max. gebruikersgewicht 130 kg

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, 
inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze
Invacare-website.

Houd er rekening mee dat de kleur enigszins 
kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.




