MOBILITY
rolstoelen

O N Z E Z I T E X P E RT E N
STA A N K L A A R
VO O R U
Hoe gaan we te werk?
Jij geeft aan wat je nodig hebt
We gaan steeds individueel en klantgericht te werk. Onze paramedisch opgeleide
mobiliteitsspecialisten starten met een evaluatie van je persoonlijke situatie en
luisteren naar wat u nodig heeft. Ze bekijken de speciﬁeke noden en welke mogelijkheden er zijn om aan je wensen te voldoen. Je krijgt hun advies en de gelegenheid om het productaanbod te testen.

Aangepaste oplossingen
Comfort en veiligheid staan daarbij op de eerste plaats. Wanneer een standaard
mobiliteitshulpmiddel niet voldoet voor een optimaal zitcomfort, kunnen wij een
aangepaste oplossing uitwerken in onze ateliers met bvb een rugschelp of een
zitschaal. Indien nodig kunnen we ook een zit- en houdingsanalyse en drukmeting
uitvoeren.

Administratieve ondersteuning
Onze zorgverstrekkers zijn op de hoogte van de terugbetalingswetgeving omtrent
mobiliteitshulpmiddelen. We bieden administratieve ondersteuning bij je aanvraag tot terugbetaling en werken samen met mutualiteiten, verzekeringsinstellingen en fondsen waardoor je, in de meeste gevallen, niet hoe� te pre-ﬁnancieren.

Nogmaals checken !
Is je mobiliteitshulpmiddel klaar ? Dan laten we je niet gewoon wegrijden !
We kijken na of je inderdaad optimaal zit, of alle aanpassingen naar wens zijn en
we nemen uitgebreid de tijd om je te leren omgaan met je nieuwe apparaat. Pas
dan laten we je gaan. Lukt er toch iets niet ? Dan kan je ons steeds contacteren.
We helpen je graag.
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SCOOTERS
Binnenshuis

We luisteren graag
naar u en maken
het verschil.
» Experten in orthopedie

Binnen / buiten
Buitenshuis
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HULPONDERSTEUNINGSSYSTEMEN
Met joystick
Duwondersteuning

» Samenwerking met tal van kwaliteitsmerken
» 5 ruime toonzalen in Wetteren, Heverlee,
Genk, Roeselare en Wilrijk
» Eigen technische dienst en dienst na verkoop
» Mobiel service team voor
herstellingen aan huis in heel België
» Multidisciplinaire samenwerking met diverse
zorginstellingen (revalidatiecentra,
ziekenhuizen, MPI’s, rusthuizen, ....)
» Samenwerking met alle zorgkassen en
verzekeringsinstellingen
» Advies en hulp bij administratie

VIGO is specialist in maatwerk.
Elk standaard mobiliteitshulpmiddel
kunnen we aanpassen voor een
optimaal zitcomfort.
VIGO werkt samen met elke leverancier
van mobiliteitshulpmiddel. Ben je op
zoek naar een specifiek merk of model.
Vraag er naar bij onze zorgverstrekkers.
Deze brochure geeft slechts een deel
weer van ons gamma. Wilt u ons volledige gamma ontdekken, maak dan een
afspraak in één van onze showrooms.

Manuele rolstoelen
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Standaard rolstoel / Modulaire rolstoel
V300
Vermeiren
De V300 rolstoel is een lichtgewichtrolstoel van Vermeiren.
De V300 is aanpasbaar aan de gebruiker. Zo zijn onder andere
de duwhandvatten en de armsteunen regelbaar in hoogte. De
voetsteunen zijn afneembaar en wegzwenkbaar. De wielen bestaan uit zwarte spaken en donkergrijze banden met een grotere
drukknop voor een gemakkelijke afname van de achterwielen.
De V300 is bij Vermeiren te verkrijgen met comfortabele zit- en
rugkussens voor een maximale ondersteuning.

ACTION 3 EN 4
Invacare
De Action3 NG is een lichtgewicht rolstoel met diverse
instelmogelijkheden. Bovendien kan de rolstoel uitgerust worden met een opklapbare en hoekverstelbare
rugleuning. Dit maakt de stoel eenvoudig verplaatsbaar,
zelfs in de kleinste auto’s.
Als comfortabele, opvouwbare, lichtgewicht rolstoel is
de Action4 NG ideaal voor dagelijks gebruik.

START M2
Ottobock
De Start M2 Ottobock lichtgewicht standaard rolstoel is volledig
configureerbaar en heeft alle opties van de Start serie. De Start
M2 Ottobock biedt een brede waaier aan combinaties qua afmetingen, kleuren en instellingen, wat het mogelijk maakt voor
lange of zelfs zeer lange gebruikers.
De Start M2 Ottobock lichtgewicht standaard rolstoel is uitgerust met een echte verstelplaat en kan perfect aan uw behoeften worden aangepast door het zwaartepunt te veranderen
(actief/passief) en de inclinatie van de zitting aan te passen.
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Verzorgingsrolstoel
REA ASSIST
Invacare
De Rea Azalea is de vanzelfsprekende keuze voor
zowel de gematigd actieve als de passieve gebruiker. Het comfortabele zitsysteem geeft de
mogelijkheid de zitpositie te wijzigen, zonder
aan comfort in te boeten.
Gecombineerd met goede rijeigenschappen
maakt dit de Rea Azalea de ideale keuze. De Azalea is een manuele rolstoel met grote achterwielen maar is, onder de naam Azalea Assist, ook
verkrijgbaar in transit versie met kleine achterwielen.

IBIS
Sunrise Medical
De multifunctionele Ibis is een veelzijdige
comfortabele kantelrolstoel met het Sedeo
Pro positioneringssysteem. De kantelrolstoel
heeft uitstekende instelmogelijkheden en
kan aan ieders individuele wens voldoen,
ook wanneer de behoefte verandert.
Door extra comfort en goede rijeigenschappen wordt de gebruiker aangemoedigd om
maximaal gebruik te maken van zijn/haar
eigen capaciteiten. Dit zorgt ervoor dat de
onafhankelijkheid verbeterd.
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Actief rolstoel
vast

TILITE ZRA
Permobil
Geen grenzen.
Met volledige verstelbaarheid en een minimalistisch mono-tube frame, geeft de Tilite ZRA stijl zonder grenzen. Voeg
daarbij het TiFit titanium frame van deTilite ZRA, en je hebt
het complete pakket. Kracht, stijl, duurzaamheid en de mogelijkheid om je stoel helemaal naar jouw wensen in te stellen en te configureren.

KÜSCHALL K 2.0
Invacare
De Küschall K 2.0 is de iconische modulaire Küschall lichtgewicht rolstoel. Het unieke veelzijdige zitsysteem kan moeiteloos en onafhankelijk van het frame worden aangepast. Of u
nu een stabielere positie nodig hebt of een geavanceerdere
gebruiker bent, de K-series 2.0 kan worden aangepast aan uw
levensstijl. Meer grip en minder kracht nodig om de stoel op
te tillen dankzij de nieuwe slanke, hydrogevormde rugbeugel.
De opklapbare rugleuning is in hoogte en hoek verstelbaar.
Eenvoudig vouwen met het perfecte open frame zorgt voor
moeiteloze autotransfers.

ZENIT R
Ottobock
De Zenit R is een moderne, vaste rolstoel met de extra voordelen van talloze verstelmogelijkheden die individuele aanpassing mogelijk maken voor nog meer comfort. Met een elegante
carbon afwerking als optie zorgt het S-vormige frame voor een
aantrekkelijk design.
Het beste kenmerk van de Zenit is zijn aanpassingsvermogen
en lichtgewicht frame. Met een optie om de aandrijfwielverbinding en de achterbuis permanent te laten lassen, zoals bij
het Zenit CLT-model van de serie, zorgt het voor een uiterst robuuste afwerking met een zeer eﬃciënte krachtoverbrenging.
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Actief rolstoel
vouwbaar

KÜSCHALL COMPACT
Invacare
De Küschall Compact 2.0 is de absolute standaard voor betrouwbaarheid, eersteklas kwaliteit en uitstekende functionaliteit.
Küschall Compact kan eenvoudig worden aangepast aan jouw
behoeften en levensstijl, of je nu een hoger configuratieniveau
of een actief product nodig hebt, de Compact is precies wat je
zoekt! Deze traditionele, kruisvouwbare rolstoel kan moeiteloos
worden ingeklapt. Het lichtgewicht frame is robuust voor soepele
rijprestaties.

AVANTGARDE 4
Ottobock
Met soepelheid overtuigen
Elke rolstoelgebruiker heeft zijn of haar eigen behoeften en uitdagingen in het dagelijks leven. Met meer dan 2,4 miljoen configuratiemogelijkheden valt de Avantgarde op door zijn geweldige
veelzijdigheid en flexibiliteit en de bewezen Ottobock kwaliteit.
Of het nu gaat om het normale dagelijks leven, actieve recreatie
of reizen naar verre landen - de actieve rolstoel past zich aan de
gebruiker aan en niet omgekeerd. De productserie bestaat uit
meerdere modellen die allemaal ´made in Germany´ zijn.

XENON
Sunrise Medical
Ongeëvenaarde vouwprestaties
Onze lichtgewicht rolstoel, de Xenon, staat bekend om zijn ongeevenaarde vouwprestaties en zijn minimalistisch ontwerp. Vanaf
slechts 8.8 kg en met zijn unieke kruisframe in combinatie met een
betrouwbare asplaat, is de Xenon een ultralichte vouwframe rolstoel die makkelijk opgevouwen, opgetild en getransporteerd kan
worden.
De rolstoel heeft een slim design, zodat het een minimalistische stijl
heeft dat je meestal ziet bij een actieve vas�rame rolstoel.

9

10

Actief rolstoel
Maatwerk

ZR/TR
Permobil
Stijl die de aandacht trekt.
Met het minimalistische mono-tube frame van de ZR is minder echt meer. De strakke esthetiek van de ZR doet hoofden
omdraaien, terwijl het titanium frame ervoor zorgt dat je de
kracht en trillingsdempende rit hebt die bij je schoonheid
horen. Stijl en kracht om alles aan te kunnen wat het leven
je in de schoot werpt.

TIGA / TIGA SUB 4
RGK
Betrouwbaarheid, kwaliteit en een onbetwistbaar vertrouwen- dat is wat je nodig hebt van een rolstoel. De Tiga bewijst
zijn waarde keer op keer in al deze kwaliteiten en meer. De
rolstoel is zo uitzonderlijk goed dat het model in de loop der
jaren is geëvalueerd tot twee andere individuele modellen
(de FX en Sub4).
Een ruim assortiment aan functionele opties zoals remmen,
zijkanten (met of zonder spatbord), duwhandvatten, voet- en
armsteunen, anti-tips en nog veel meer om aan jouw individuele eisen te voldoen.

ZENIT CLT
Ottobock
Eenvoudige bediening met een esthetisch design.
Deze vouwrolstoel, die het uiterlijk en de rijeigenschappen van
een starre-frame rolstoel heeft, valt op door zijn lage gewicht
en zijn styling. Het zwaartepunt, de rugsteun en de zwenkwielverbinding van de open-frame rolstoel zijn vast gelast.
Dankzij het innovatieve Easy-Go vouwsysteem en de eveneens opklapbare voetsteun is de Zenit CLT gemakkelijk te
vervoeren. De Zenit CLT is verkrijgbaar als aluminium versie in
verschillende framekleuren of in carbon.
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Elektronische rolstoelen
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Binnenshuis
M1
Permobil
Pure vrijheid
Elke gebruiker verdient een betrouwbare en goed ontworpen
elektrische rolstoel met een functionele en flexibele zitoplossing die de gebruiker de vrijheid geeft om veilig en comfortabel
te reizen naar waar hij maar wil. Binnen of buiten.
Dat is de M1 - een betrouwbare elektrische rolstoel met een
lage zithoogte, elektrische zitopties, optionele LED-verlichting,
opklapbare, vergrendelbare armsteunen en aangedreven door
het Permobil accusysteem.

Q300/Q500
Sunrise Medical
Vele ruimtes zijn bereikbaar voor de Q300. Met een breedte
van slechts 520 mm en een draaicirkel van 1120 mm is deze
elektrische rolstoel geboren voor kleine ruimtes en krappe
hoeken. Maar is daarnaast net zo behendig in de buitenlucht.
De gepatenteerde all-wheel ophanging houd je te allen tijde
veilig en stabiel. Stoepranden van 70 mm aanpakken? Een
makkie met de 14” aandrijfwielen. Je kan zelfs van de aangelegde paden afwijken, de krachtige motoren banen een weg
waar anderen zouden omdraaien. En met een bereik van 36
km hoef je dat niet snel te doen.

A200
Ottobock
De meest compacte elektrische rolstoel in zijn klasse
Met de A200 van Ottobock bent u flexibel: De hoogwaardige
elektrische rolstoel biedt vele instelmogelijkheden en kan
precies aan uw persoonlijke wensen worden aangepast. Of u
nu vrienden bezoekt, op reis gaat, of comfortabel dineert in
een restaurant, de A200 elektrische rolstoel biedt een grote
onafhankelijkheid. De meest compacte elektrische rolstoel in
zijn klasse, met een breedte van slechts 57 centimeter, zorgt
ervoor dat u mobiel bent op kantoor of thuis.
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Binnen / buiten

M3/F3
Permobil
Bereik meer
De M3 / F3 zijn gemaakt voor meer. Hun compacte basis biedt manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes zonder
dat dit ten koste gaat van de prestaties. Nog meer functionaliteit is nu mogelijk met verbeterde stabiliteit in verschillende zitposities. Met krachtige LED-verlichting, een
groter rijbereik en een langere levensduur van de accu,
willen de kleurrijke M3 en F3 meer bieden.

SANGO
Dietz-power
De SANGO advanced SEGO comfort is verkrijgbaar in
voorwiel (FWD), achterwiel (RWD) en midwiel (MWD)
aandrijving. Eveneens is er een versmalde versie beschikbaar Sango Slimline
Elke uitvoering biedt zijn specifieke voordelen voor de
verschillende type gebruikers. Mede dankzij het weldoordachte ontwerp van het SEGO zitsysteem (en zijn
opties) en de uitstekende vering, biedt de SANGO de
gebruiker een optimaal (rij)comfort.

JUVO B5
Ottobock
Bij de ontwikkeling van de Juvo serie is samen met therapeuten en gebruikers veel aandacht besteed aan flexibel
op elkaar afgestemde afzonderlijke componenten. Het
modulaire principe van de elektrische rolstoelen biedt
bijna onbeperkte mogelijkheden, van het basismodel tot
aan de high end-versie. Bovendien is veel waarde gehecht
aan design, servicegemak en functionaliteit.
Met achter-, midden- en voorwielaandrijving kan men kiezen uit drie aandrijvingen met speciale rijeigenschappen
en motorvermogens. Daarnaast zijn twee framebreedtes
verkrijgbaar. Als u belang hecht aan optimaal rijcomfort is
de B5 zeker aan te raden.
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Buitenshuis

OPTIMUS
Meyra
De elektronische buitenrolstoel Meyra Optimus, groot vanwege zijn prestaties en snelheid. Met een maximum snelheid van 15 km/h
en een actieradius van 70 km komt hij tegemoet aan de wensen van de meest veeleisende kilometervreters.
Ongekend rijgenot door zijn “servo” gestuurde
achterwielen voor bijzonder goede rechtuitloop. Rondom geveerd voor optimaal comfort.
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Scooters
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Binnenshuis

VIVO
Revimex
De Vivo maakt niet alleen indruk met zijn
luchtbanden, maar geeft U nog meer plussen zoals: Meer comfort, grotere actieradius
(25 km), hogere snelheid (8 km/h), kortere
draaicirkel.
Het is een degelijke kleine scooter met unieke vering, grote voetenruimte, makkelijk demonteerbaar.

COLIBRI
Invacare
De Invacare Colibri is een stijlvolle, simpele en kleurrijke lichtgewicht scootmobiel, ontworpen voor hen die een compleet onafhankelijke leefstijl hebben.
Dankzij het unieke Invacare LiteLock™
systeem kan deze scooter gemakkelijk,
zonder gereedschap, uit elkaar worden
gehaald en past daarmee eenvoudig in
iedere kofferbak. Met zijn kleine omvang is de Invacare Colibri uitzonderlijk
wendbaar in smalle of beperkte ruimtes.
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Binnen / buiten

ST4
Revimex
De ST4 is een bijzonder wendbare vierwielscooter voor binnen- en buitengebruik die tot 12 km/u
haalt. Dankzij de krachtige batterij (50Ah batterijen)
heeft deze scotter een actie radius van 35 km.
De vering rondom, de draaibare zetel met stoeslede
en de opklapbare armsteunen verhogen een gebruikscomfort. De scooter heeft een traploze instelbare stuurkolom met deltastuur en dankzij de LED
verlichting kan u steeds goed zichtbaar op stap.

ORION METRO
Invacare
De Invacare Orion Metro scootmobiel is
de perfecte instapscooter. De ergonomisch
ontworpen Orion Metro is volledig samengesteld met eigenschappen voor startende
scootmobiel gebruikers, maar ook doorgewinterde rijders kunnen er prima mee overweg.
De uitzonderlijke eigenschappen zorgen ervoor dat gebruikers een veilige, gemakkelijke en plezierige rit ervaren. Het biedt ook
een perfecte mix van comfort, veiligheid en
betrouwbaarheid.
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Buitenshuis

MEZZO
Revimex
Met de MEZZO kiest u voor een scooter die inzet op een
hoog gebruikscomfort.
De unieke en semi-onafhankelijke voor- en achter vering
en de comfortabele in de hoogte verstelbare stoel zijn
hiervan slechts enkele voorbeelden.
De Mezzo heeft eveneens een groot voetenplateau voor
extra voetenruimte en een ergonomisch deltastuur.
De tweezijdige bediening van de scooter is bijzonder
eenvoudig en licht. Ook op veiligheid wordt ingezet met
complete verlichting, een duidelijke claxon, een automatische snelheidsbegrenzer in de bochten en een verlicht
dashbord met ingebouwde kilometerteller dragen.

COMET PRO
Invacare
Met zijn uitzonderlijke rijgedrag en moderne
esthetiek biedt de Comet Pro scootmobiel
kracht en prestaties in een premium-pakket.
Dankzij de verbeterde rijeigenschappen en 2
x 75 Ah accu’s, stelt de Comet Pro scooter u
in staat om langer te genieten en meer uitdagende tochten te maken. Het bereik van deze
scooter is 55 km.
De grote 13” voor- en achterwielen, gecombineerd met een superieur ophangsysteem,
laten u op een vlotte en veilige wijze comfortabel over stoepranden en obstakels rijden.
Daarnaast zorgt de automatische reductie
van uw rijsnelheid voor extra stabiliteit en
veiligheid in bochten.
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Hulpondersteuningssystemen
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Met joystick

E-FIX
Invacare
E-fix is een elektrische motoraandrijving voor
handbewogen rolstoelen. Met de e-fix verandert
u uw handbewogen rolstoel in een elektrische
rolstoel en kunt u sneller en gemakkelijker dagelijkse afstanden afleggen. Uw rolstoel ombouwen is heel eenvoudig. Verwissel gewoon uw
manuele wielen voor gemotoriseerde wielen en
installeer een batterijpakket met een joystick.
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Duwondersteuning

SMOOV
Invacare
SMOOV one is jouw innovatieve elektrische aandrijving die je altijd
flexibel aan je rolstoel kunt vastkoppelen en loskoppelen. Je bepaalt
zelf wanneer je de ondersteuning wilt activeren. Met de geïntegreerde lithium ion accu kun je afstanden tot wel 20km afleggen, waardoor je bereik als gebruiker enorm vergroot wordt. Het gewicht van
de aandrijfunit is 7,2 kg, en is uitgerust met een handige USB-aansluiting om op te laden - dit maakt het opladen gemakkelijker, vooral
voor actieve gebruikers.
Met de ergonomische bedieningsunit kan intuïtief door een draai
aan de knop de snelheid worden aangepast. De bevestiging voor de
SMOOV one is makkelijk op de rolstoel te monteren, of dit nu een
vas�rame of vouwframe rolstoel is. De bevestiging zal maar een zeer
kleine toevoeging op je rolstoel zijn. Trek erop uit, met snelheden tot
wel 10km/u
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SMARTDRIVE
Permobil
SmartDrive is een lichtgewicht elektrische ondersteuning voor
handbewogen rolstoelen die gebruikers helpt om heuvels en
hellingen op te gaan en lange afstanden af te leggen zonder
te hoeven duwen. De SmartDrive biedt een reeks bedieningselementen en activiteitstracking-technologie om een
naadloze ondersteuning te bieden die repetitieve belasting
kan verminderen.
In combinatie met de PushTracker van uw keuze en SwitchControl biedt SmartDrive extra flexibiliteit, gemak en bedieningsopties om uw actieve levensstijl te versterken.

E-MOTION
Invacare
De E-motion is een hoepelondersteuning, waarmee je een rolstoel met elektrische ondersteuning creëert. Dat wil zeggen dat
de wielen meehelpen bij het hoepelen / rollen.
Het principe is hetzelfde als bij een elektrische fiets: de elektrische motoren die in de wielnaven zijn geïntegreerd, ondersteunen de hoepelbeweging van de rolstoelgebruiker. De e-motion
M25 heeft een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg.
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WILRIJK
ROESELARE
WETTEREN
HEVERLEE

Onze showrooms
Naast de showrooms hee� VIGO
17 vestigingen waar we u van
dienst kunnen zijn.
Ontdek de locatie bij u in
de buurt op www.vigogroup.eu

WETTEREN
Biezeweg 13
9230 We�eren
09 292 20 24
HEVERLEE
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

GENK
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

WILRIJK
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

ROESELARE
Diksmuidsesteenweg 370A
8800 Roeselare
051 43 11 00

Contacteer ons

Ons aanbod
Prothesen

Een nieuw mobiliteitshulpmiddel moet je kunnen uitproberen.

Orthesen

Onze zorgverstrekkers ontvangen je daarvoor graag in één van
onze VIGO mobility showrooms en geven je een vrijblijvende
productvoorstelling en mobiliteitsadvies.

Rolstoelen en
mobiliteitshulpmiddelen
Orthopedische schoenen

We werken steeds op afspraak zodat we voldoende tijd kunnen
voorzien. Contacteer ons: info@vigogroup.eu

Steunzolen
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