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Onafhankelijkheid voor een actieve levensstijl



Action® Ampla™

Bariatrische rolstoelen 
naar een hoger niveau

De Invacare Action® Ampla ™ is speciaal 
ontwikkeld voor Plus-size gebruikers, 
rekening houdend met hun morfologie, 
hun activiteitsniveau en hun behoefte aan 
maximaal ondersteunend gewicht. Maar 
daar stopt het niet! De slanke en compacte 
rolstoel, met zijn moderne uitstraling, biedt 
onafhankelijkheid en ondersteuning voor 
een comfortabele en actieve levensstijl.

Nu al een bekroonde stoel, de vlotte 
en stijlvolle Invacare Action® Ampla ™ 
heeft een Red Dot Award gewonnen 
voor Product Ontwerp. Deze prijs is niet 
alleen de grootste productcompetitie in 
de wereld, maar ook een van de meest 
prestigieuze ontwerp prijzen. De Action® 
Ampla ™ heeft ook de Italiaanse Platinum 
A’Design Award en de Gold German 
Design Award gewonnen.

Bekroond



5 TOP  
KENMERKEN 

Ingebouwde  
transportlagers
De transportlagers op de Action® Ampla ™ zijn 
slim ontworpen om het gewicht van de rolstoel 
te dragen,  waardoor deze gemakkelijk door 
deuropeningen of smalle ruimtes kan:
1.  Klap de rugleuning naar beneden
2.  Til het beensteungedeelte van de rolstoel op
3.  Kantel de rolstoel op de vier zwenkwielen.
In deze positie kan de rolstoel eenvoudig 
verplaatst worden.

Meerdere actieve 
achterwielposities   
    Zeer makkelijk om voort te stuwen

    Gebruikers kunnen verder gaan,  
met minder energie
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Personaliseerbaar
    Keuze uit drie stijlvolle kleurenMeerdere actieve 

achterwielposities   
    Zeer makkelijk om voort te stuwen

    Gebruikers kunnen verder gaan,  
met minder energie

 

Ergonomische rugleuning  
   Maximale toegang tot de hoepels

   Geen scapulair ongemak tijdens de 
voortstuwing

   Meer bewegingsvrijheid

   Uitzonderlijke rijeigenschappen en 
manoeuvreerbaarheid

Hoogteverstelbare handgrepen
   Ondersteuning bij het opstaan uit en het gaan 
neerzitten in de stoel

   Kan naar binnen of naar buiten worden gedraaid

   Kan worden verlaagd om met de stoel onder een tafel 
te kunnen zitten
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Het design van de rolstoel biedt een perfecte pasvorm aan zowel mannelijke als vrouwelijke Plus-
Size gebruikers. Mannelijke Plus-Size gebruikers hebben meer de neiging een "appel" lichaamsvorm 
te hebben en vrouwelijke Plus-Size gebruikers meer de neiging een   "peer" lichaamsvorm. 
De innovatieve rugleuning op de Action® Ampla ™ is ontworpen om tegemoet te komen aan de 
anatomie van beide lichaamsvormen en tegelijkertijd ondersteuning en comfort aan de gebruiker 
te bieden. 

Innovatief design van de rugleuning

 Ingebouwde transportlagers

 Ergonomische rugleuning

 Hoogteverstelbare handgrepen

 Personaliseerbaar

 Meerdere posities voor de achterwielen

Belangrijkste functies
  Een elastische, ademende privacy hoes verbergt inkijk 
bij de gluteale regio

  Push-to-lock-remmen zijn geïntegreerd in de 
kledingbeschermers voor makkelijke toegankelijkheid

Extra functies

Action® Ampla™



Technische gegevens 

Meer informatie over dit product, zoals de gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze website 
www.invacare.be.

Zitbreedte Zitdiepte Zithoek Zithoogte Rughoek Rughoogte 

Action Ampla 505 / 555 /  
605 / 655 /  

705 / 755 mm

460 / 510 mm 1° 380 - 455 mm 
in stappen van 

25 mm

0° 425 - 500 mm

Voorframe 
hoek 

Onderbeen-
lengte 

Totale  
breedte  

Totale 
lengte incl. 

voetsteunen  

Totale 
lengte excl. 

voetsteunen 

Totale hoogte 

Action Ampla 90 - 100° 365 - 525 mm in 
stappen van 25 

mm

Zitbreedte  
+ 205 mm

1065 - 1145 mm 855 - 920 mm 825 - 900 mm

Framekleuren 

Tech white

Accentkleuren 

Regelgeving  

Blue Pulse Pink Pulse Green Pulse

Max. 
veiligheidshelling  

Radius Max. gebruikers-
gewicht 

Totale gewicht Transportation 
weight from 

Action Ampla 7° 1420 - 1660 mm 300 kg 27 kg 19.5 kg

Tech grey

Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken van de kleuren die hier worden weergegeven.
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