Trippelstoelen
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Hepro Tilto EHR
Hepro Tilto EHR staat bekend om zijn ergonomische zitting en
rugleuning. De stoel heeft een overvloed aan verschillende
verstelmogelijkheden die zorgen voor meer mobiliteit en
bewegingsvrijheid. De Tilto EHR biedt voldoende beenruimte
en verbeterde mobiliteit.
De Tilto EHR heeft een extra hoge rugleuning inclusief neksteun voor een goede ondersteuning. Dit
model is speciaal ontworpen voor gebruikers die veel tijd doorbrengen in een trippelstoel. De Hepro Tilto
EHR kan naar achteren kantelen om drukpunten te verlichten en de luchtwegen te openen. Dit model is
voorzien van een opblaasbare lendensteun. De Tilto-modellen hebben een unieke kantelfunctie die zorgt
voor meer bewegingsvrijheid en mobiliteit. Tijdens gebruik van de trippelstoel kom je gemakkelijk in een
langdurige zithouding terecht, waardoor de bloedsomloop vermindert. Met de kantelfunctie in de open
positie volgt de trippelstoel de bewegingen van het lichaam. Dit geeft een variatie op de houding, verlicht
de drukpunten en zorgt voor een betere bloedstroom door het bekken, de heupen en de dijen.

Kenmerken:
• Voorzien van kantelfunctie
• Keuze uit elektrisch of gasveer
• Extra hoge rug met neksteun

Specificaties en opties Hepro Tilto EHR
Gasso Tilto 10 cm

Art. nr

Rotatie blokkering op 90 °

30320

Omschrijving

Gasso Tilto 15 cm

Art. nr

Gasso Tilto 20 cm

Art. nr

Rotatie blokkering op 90 °

30324

Afmetingen

Omschrijving

Afmetingen

Zitkussen breedte x diepte

47 x 48 cm

Zitkussen breedte x diepte

47 x 48 cm

Rugleuning breedte x hoogte

44 x 62 cm

Rugleuning breedte x hoogte

44 x 62 cm

Rotatie blokkering op 90 °

30322

Afmetingen

Omschrijving

Zitkussen breedte x diepte

47 x 48 cm

Rugleuning breedte x hoogte

44 x 62 cm

Afmetingen voor gasveer
(handmatig in laagste stand)

Afmetingen voor gasveer
(handmatig in laagste stand)

Afmetingen voor gasveer
(handmatig in laagste stand)

Min – max zithoogte

44 – 54 cm

Min – max zithoogte

49 – 63 cm

Min – max zithoogte

53 – 74 cm

+ extra handmatige hoogteverstelling

4 cm

+ extra handmatige hoogteverstelling

10 cm

+ extra handmatige hoogteverstelling

10 cm

Art. nr

Elektro Tilto 15 cm

Art. nr

30358

Elektro Tilto 20 cm

Art. nr

Rotatie blokkering op 90 °

Rotatie blokkering op 90 °

30359
Afmetingen

Elektro Tilto 10 cm

Rotatie blokkering op 90 °

30366

Omschrijving

Afmetingen

Omschrijving

Afmetingen

Omschrijving

Zitkussen breedte x diepte

47 x 48 cm

Zitkussen breedte x diepte

47 x 48 cm

Zitkussen breedte x diepte

47 x 48 cm

Rugleuning breedte x hoogte

44 x 62 cm

Rugleuning breedte x hoogte

44 x 62 cm

Rugleuning breedte x hoogte

44 x 62 cm

Afmetingen voor motor
(elektrisch in laagste stand)

Afmetingen voor motor
(elektrisch in laagste stand)

Afmetingen voor motor
(elektrisch in laagste stand)

Min – max zithoogte

Op aanvraag

Min – max zithoogte

54 – 70 cm

Min – max zithoogte

59 – 79 cm

+ extra handmatige hoogteverstelling

4 cm

+ extra handmatige hoogteverstelling

10 cm

+ extra handmatige hoogteverstelling

10 cm

Optioneel
Zitting en/of rug voorzien van traagschuim
Moveon armsteun links en/of rechts
Comfort armsteun lang links en/of rechts
Armsteun Relax links en/of rechts
Hemi-plegie armsteun links en/of rechts
Armsteun Comfort Royal links en/of rechts
Comfort beensteun links en/of rechts
Amputatiesteun links en/of rechts
Linkerbediening
Incontinentiehoes in Stamskin
Voetplaat met enkele telescoop
Opblaasbare lumbaalsteun
Elektrische beremming
Romp pelot

Hepro Aktiv
Trippelstoelen met gasveer en zwevende kanteling
De Hepro Aktiv is ontwikkeld voor optimale flexibiliteit en
mobiliteit. De trippelstoel is voorzien van vele individuele instelmogelijkheden en functies voor verschillende behoeften.
Met de zwevende kantelfunctie in de open stand volgt de stoel uw bewegingen om ondersteuning en
verlichting te bieden. Bovendien zorgt de zwevende kantelfunctie voor variatie in de zithouding.
Zowel de zitting als de rugleuning zijn ergonomisch gevormd voor een goed zitcomfort. De Aktiv is
bijzonder geschikt voor ondersteuning en ontlasten bij het uitvoeren van werkzaamheden thuis
of op kantoor.

Kenmerken:
• Zwevende kanteling
• Hoogteverstelling d.m.v. gasveer
• Ergonomische rug en zitting
• Zeer geschikt voor thuis en op het werk

Specificaties en opties Hepro Aktiv
Aktiv 15 cm

Art. nr

Rotatie blokkering op 90 °

30313

Omschrijving

Afmetingen

Model Medium:

Optioneel
Zitting en/of rug voorzien van traagschuim
Moveon armsteun links en/of rechts

Zitkussen breedte x diepte

44 x 43 cm

Comfort armsteun lang links en/of rechts

Rugleuning breedte x hoogte

37 x 29 cm

Armsteun Relax links en/of rechts

Model Large:
Zitkussen breedte x diepte

46 x 46 cm

Rugleuning breedte x hoogte

37 x 43 cm

Afmetingen voor gasveer
(handmatig in laagste stand)

Hemi-plegie armsteun links en/of rechts
Armsteun Comfort Royal links en/of rechts
Incontinentiehoes in Stamskin
Opblaasbare lumbaalsteun

Min – max zithoogte

43,5 - 59,5 cm

+ extra handmatige hoogteverstelling

9 cm

Elektrische beremming

Levi
De Levi is uitgevoerd met een H-onderstel wat ervoor zorgt dat er zeer veel ruimte is voor de voeten om te
trippelen. De trippelstoel beschikt over een mechanische hoog-laag verstelling, een mechanische rughoek verstelling en zitkanteling. De rugleuning en armleggers zijn in hoogte verstelbaar. De armleggers
zijn ook in de breedte verstelbaar voor optimaal comfort. De rem kan zowel rechts als links bevestigd
worden.

Kenmerken:
• Bekleding Skai standaard in de kleur zwart
• Voorzien van zitkanteling
• Wegklapbare armsteunen
• Mechanische hoog/laag verstelling
• Mechanische rughoekverstelling
• Rug en armleggers in hoogte instelbaar
• Armleggers in breedte instelbaar
• Voorzien van rem links of rechts
• Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen

Specificaties en opties Levi
Levi mechanisch

Art. nr

MP-LE-SD-00100

Omschrijving

Afmetingen

Zithoogte

42 tot 55 cm instelbaar

Zitdiepte

43 cm

Zitbreedte

45 cm

Mechanische hoog/laag verstelling

13 cm

Breedte tussen de armleggers

38 tot 65 cm instelbaar

Armleggerhoogte t.o.v. het zitvlak

0 tot 32° instelbaar

Rughoekverstelling

75 tot 120° instelbaar

Rughoogte

30 cm

Maximale belasting

135 kg

Optioneel
Bekleding in Stamskin, Niroxx, stof of andere kleur Skai
Voetring
Tulprug
Rug en/of zitting voorzien van traagschuim
Arthrodese zitting links en/of rechts
Zitting in afwijkende maat
Uitvoering in slag 10
Comfort beensteun links en/of rechts
Armleggers verlengd naar voren of naar achteren
Hemi-plegie armleggers in standaard of afwijkende maat
Vaste armsteunen

Adam
De Adam is een compleet uitgevoerde trippelstoel die uitblinkt in functionaliteit en comfort. Met deze
trippelstoel vergroot u uw mobiliteit binnenshuis of op kantoor en alle functies zijn zeer eenvoudig te bedienen. De voetsteun is opklapbaar en de korte slaghendel zorgt voor optimaal bedieningsgemak welke
zowel links als rechts geplaatst kan worden.
De Adam is uitgerust met een elektrische hoog-laag verstelling en voorzien van comfortabele
anatomische zitting. Het H-onderstel biedt zeer veel ruimte voor de voeten om te trippelen.

Kenmerken:
• Bekleding Heidelbronn kleur blauw of grijs
• Elektrische hoog/laag verstelling
• Wegklapbare armsteunen
• Mechanische rughoekverstelling
• Rug en armleggers in hoogte instelbaar
• Armleggers in breedte instelbaar
• Voorzien van rem links of rechts
• Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen

Specificaties en opties Adam
Art. nr

Adam elektrisch

MP-AD-SD-00100 - Lage rug kleur blauw
MP-AD-SD-00200 - Lage rug kleur grijs
MP-AD-SD-00300 - Hoge rug kleur blauw
MP-AD-SD-00400 - Hoge rug kleur grijs

Optioneel
Bekleding in Stamskin, Niroxx, stof of andere kleur Skai
Tulprug standaard maat 45 x 45 cm

Omschrijving

Afmetingen

Tulprug afwijkende maat

Zithoogte

42 tot 58 cm instelbaar

Rug en/of zitting voorzien van traagschuim

Zitdiepte

45 cm

Lumbaalkussen oppompbaar

Zitbreedte

45 cm

Arthrodese zitting links en/of rechts

Elektrische hoog/laag verstelling

20 cm

Zitting afwijkende maat

Breedte tussen de armleggers

38 tot 65 cm instelbaar

Elektrische beremming inclusief 4-knops handbediening

Armleggerhoogte t.o.v. zitvlak

0 tot 32 cm instelbaar

Dubbel rol wielen 100 mm

Rughoekverstelling

75 tot 120° instelbaar

Wielen 125 mm of 150 mm

Rughoogte

Lage rug 40 cm - hoge rug 50 cm

Uitvoering in slag 10 cm of slag 28 cm

Maximale belasting

135 kg

Comfort beensteun links en/of rechts
Zithoek-neigverstelling mechanisch of elektrisch
Armleggers verlengen naar voren of naar achteren
Hemi-plegie armleggers links en/of rechts
Gepolsterde armleggers standaard of afwijkende maat
Duwbeugel inclusief 20 cm verhoogd
Afstandsbediening
Vast armsteunen

Adam PlUS
De Adam Plus, een compleet uitgevoerde trippelstoel die uitblinkt in functionaliteit en comfort en
maximaal belastbaar tot 300 kg. Met deze trippelstoel vergroot u uw mobiliteit binnenshuis en zijn alle
functies zeer eenvoudig te bedienen. Indien nodig kunnen de zitting en de rugleuning volledig individueel op maat gemaakt worden. De voetsteun is opklapbaar en de korte slaghendel zorgt voor optimaal
bedieningsgemak. De bediening kan zowel rechts als links bevestigd worden. De Adam Plus heeft een
elektrische hoog laag verstelling en is standaard verkrijgbaar in de kleuren Heidelbronn blauw of
Heidelbronn grijs. Optioneel zijn er andere stoffen of echt leder verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Kenmerken:
• Elektrische hoog/laag verstelling
• Mechanische rughoek verstelling
• Rug en armleggers in hoogte instelbaar
• Armleggers in breedte instelbaar
• Voorzien van rem links of rechts
• Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen

Specificaties en opties Adam PLUS
Adam PLUS elektrisch

Art. nr

MP-ADP-SD-00100 - kleur blauw
MP-ADP-SD-00200 - kleur grijs

Omschrijving

Afmetingen

Zithoogte

42 tot 58 cm instelbaar

Zitdiepte

51 cm

Zitbreedte

55 cm

Elektrische hoog/laag verstelling

20 cm

Armleggerhoogte t.o.v. zitvlak

0 tot 32 cm instelbaar

Rughoekverstelling

89 tot 93° instelbaar

Rughoogte

50 cm

Maximale belasting

300 kg

Optioneel
Bekleding in Stamskin, Niroxx of andere kleur stof
Rug en/of zitting voorzien van traagschuim
Arthrodese zitting links en/of rechts
Zitting afwijkende maat
Elektrische beremming inclusief handbediening
Dubbel rol wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Comfort beensteun links en/of rechts
Zithoek-neigverstelling mechanisch
Armlegger verlengd naar voren of naar achteren
Hemi-plegie armlegger links en/of rechts
Gepolsterde armleggers standaard of afwijkende maat
Duwbeugel
Remhendel met T-grip

Milo
De Milo is een compleet uitgevoerde trippelstoel en verkrijgbaar in twee verschillende modellen; met 2
of met 4 elektrisch beremde wielen. Lichte rijeigenschappen, gebruikersgemak en stabiliteit, dat is de
Milo! Het H-onderstel zorgt voor veel ruimte om met de voeten te trippelen. De trippelstoel kan voorzien
worden van diverse aanpassingen, opties en accessoires waarbij de zitting en rug volledig individueel
gemaakt kunnen worden.

Kenmerken:
• Bekleding Heidelbronn kleur blauw of grijs
• Elektrische hoog/laag verstelling
• Wegklapbare armsteunen
• Mechanische rughoekverstelling
• Rug en armleggers in hoogte instelbaar
• Armleggers in breedte instelbaar
• Voorzien van elektrische rem op 2 of 4 wielen
• Te voorzien van standaard opties en individuele aanpassingen

Specificaties en opties Milo
Art. nr. lage rug:

Milo elektrisch

MP-MI-SD-00100 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur blauw
MP-MI-SD-00110 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur blauw
MP-MI-SD-00200 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur grijs
MP-MI-SD-00210 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur grijs

Optioneel
Bekleding Stamskin, Niroxx of andere kleur stof
Tulprug standaard maat 45 x 45 cm

Art. nr. hoge rug:

Tulprug afwijkende maat

MP-MI-SD-00300 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur blauw
MP-MI-SD-00310 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur blauw
MP-MI-SD-00400 - elektrisch geremd op 4 wielen kleur grijs
MP-MI-SD-00410 - elektrisch geremd op 2 wielen kleur grijs

Rug voorzien van traagschuim

Omschrijving

Afmetingen

Zitting afwijkende maat

Zithoogte

38 tot 78 cm instelbaar

Plankzitting

Zitdiepte

45 cm

Zitting voorzien van Perfolatex

Zitbreedte

45 cm

Rug voorzien van Perfolatex

Zitting voorzien van traagschuim
Arthrodese zitting links en/of rechts

Elektrische hoog/laag verstelling 25 cm

Uitvoering in slag 30 of slag 40 cm

Breedte tussen de armleggers

38 tot 65 cm instelbaar

Comfort beensteun links en of rechts

Armleggerhoogte t.o.v. zitvlak

0 tot 32 cm instelbaar

Zithoek-neigverstelling mechanisch of elektrisch

Rughoekverstelling

79 tot 114° instelbaar

Rughoek-neigverstelling elektrisch

Rughoogte

40 cm lage rug | 50 cm hoge rug

Armleggers verlengd naar voren of naar achteren

Beremming

Elektrisch op 2 of op 4 wielen

Hemi-plegie armlegger links en/of rechts

Diameter wielen

125 mm

Gepolsterde armleggers standaard of afwijkende maat

Maximale belasting

180 kg

Artrose bedieningsknop
Voetsteun
Vaste armsteunen

Stando
Sta-steunstoelen met handmatige regeling voor staand werken.
De modellen zijn speciaal ontworpen voor mensen die staan tijdens
het werk. Deze stoelen bieden een goede ondersteuning en de mogelijkheid
om de zithoogte, zitneiging en hoek van de rugleuning handmatig te verstellen.
U kunt kiezen uit modellen met glij-doppen die de stoel stabieler maken of gewoon met wielen. Ook zijn
er modellen zonder wielblokkering om de mobiliteit te verbeteren tijdens werkzaamheden waarbij vaak
bewogen moet worden.
De Stando is leverbaar in verschillende uitvoeringen; met rugleuning, met borststeun, met zadelzitting, ovale zitting of enkel met een ronde zitting. Hierdoor is deze stoel voor uiteenlopende werksituaties geschikt, bijvoorbeeld in de keuken of aan een toonbank.

Kenmerken:

• Mechanische verstelling
• Met en zonder wielblokkering
• Werken in recht opstaande positie
• Ook met borststeun

Specificaties Stando
Stando 1

Art. nr

30111

Stando 2

Art. nr

30112

Stando 6

Art. nr

30116

Omschrijving

Afmetingen

Omschrijving

Afmetingen

Omschrijving

Afmetingen

Zitting

43 x 38 cm

Zitting

41 x 38 cm

Zitting

41 x 38 cm

Zithoogte

51 - 69 cm

Zithoogte

54 - 72 cm

Zithoogte

54 - 72 cm

Zithoek

-14° - +18°

Zithoek

-14° - +18°

Zithoek

-14° - +18°

Rugsteun

38 x 23 cm

Rugsteun

38 x 23 cm

Rugsteun

38 x 23 cm

Hoogteverstelling rugsteun

+ 10 cm

Hoogteverstelling rugsteun

+ 10 cm

Hoogteverstelling rugsteun

+ 10 cm

Hoekverstelling rugsteun

+7° - -59°

Hoekverstelling rugsteun

+7° - -59°

Hoekverstelling rugsteun

+7° - -59°

Max. gebruikersgewicht

120 kg

Max. gebruikersgewicht

120 kg

Max. gebruikersgewicht

120 kg

Gewicht stoel

11 kg

Gewicht stoel

16 kg

Gewicht stoel

11 kg

Hoogteverstelling gasveer 24 cm

57 - 81 cm

Hoogteverstelling gasveer 24 cm

60 - 84 cm

Hoogteverstelling gasveer 24 cm

60 - 84 cm

Hoogteverstelling gasveer 18 cm

51 - 69 cm *

Hoogteverstelling gasveer 18 cm

54 - 72 cm *

Hoogteverstelling gasveer 18 cm

54 - 72 cm *

Hoogteverstelling gasveer 13 cm

40 - 53 cm

Hoogteverstelling gasveer 13 cm

43 - 56 cm

Hoogteverstelling gasveer 13 cm

43 - 56 cm

Hoogteverstelling gasveer 9 cm

34 - 43 cm

Hoogteverstelling gasveer 9 cm

37 - 46 cm

Hoogteverstelling gasveer 9 cm

37 - 46 cm

* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm

* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm

* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm

Soort zitting

Zadel

Soort zitting

Zadel

Soort zitting

Zadel

Voorzien van rugsteun

Ja

Voorzien van rugsteun

Ja

Voorzien van rugsteun

Ja

Voorzien van borststeun

Nee

Voorzien van borststeun

Nee

Voorzien van borststeun

Nee

Zitrotatie

Ja

Zitrotatie

Ja

Zitrotatie

Nee

Voorzien van wielen zonder
beremming

Nee

Voorzien van wielen zonder
beremming

Nee

Voorzien van wielen zonder
beremming

Nee

Voorzien van wielen met
beremming door gewicht

Nee

Voorzien van wielen met
beremming door gewicht

Nee

Voorzien van wielen met
beremming door gewicht

Ja

Voorzien van trippelonderstel
met beremming

Nee

Voorzien van trippelonderstel
met beremming

Ja

Voorzien van trippelonderstel
met beremming

Nee

Onderstel voorzien van
glij-doppen

Ja

Onderstel voorzien van
glij-doppen

Nee

Onderstel voorzien van
glij-doppen

Nee

Stando 9

Art. nr

30119

Stando 10

Art. nr

30120

Omschrijving

Afmetingen

Omschrijving

Afmetingen

Zitting

35 x 32 cm

Zitting

41 x 38 cm

Zithoogte

54 - 72 cm

Zithoogte

54 - 72 cm

Zithoek

-8° - +16°

Zithoek

-14° - +18°

Rugsteun

22 x 26 cm

Rugsteun

38 x 23 cm

Hoogteverstelling rugsteun

+ 10 cm

Hoogteverstelling rugsteun

+ 10 cm

Hoekverstelling rugsteun

+7° - -59°

Hoekverstelling rugsteun

+7° - -59°

Max. gebruikersgewicht

120 kg

Max. gebruikersgewicht

120 kg

Gewicht stoel

11 kg

Gewicht stoel

11 kg

Hoogteverstelling gasveer 24 cm

60 - 84 cm

Hoogteverstelling gasveer 24 cm

60 - 84 cm

Hoogteverstelling gasveer 18 cm

54 - 72 cm *

Hoogteverstelling gasveer 18 cm

54 - 72 cm *

Hoogteverstelling gasveer 13 cm

43 - 56 cm

Hoogteverstelling gasveer 13 cm

43 - 56 cm

Hoogteverstelling gasveer 9 cm

37 - 46 cm

Hoogteverstelling gasveer 9 cm

37 - 46 cm

* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm

* Stando 1 standaard geleverd met gasveer 18 cm

Soort zitting

Vlak zitkussen

Soort zitting

Zadel

Voorzien van rugsteun

Nee

Voorzien van rugsteun

Ja

Voorzien van borststeun

Ja

Voorzien van borststeun

Nee

Zitrotatie

Ja

Zitrotatie

Ja

Voorzien van wielen zonder
beremming

Ja

Voorzien van wielen zonder
beremming

Nee

Voorzien van wielen met
beremming door gewicht

Nee

Voorzien van wielen met
beremming door gewicht

Ja

Voorzien van trippelonderstel
met beremming

Nee

Voorzien van trippelonderstel
met beremming

Nee

Onderstel voorzien van
glij-doppen

Nee

Onderstel voorzien van
glij-doppen

Nee
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