
Afmetingen in cm, gewicht in kg Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 cm en 1,5 kg) zijn mogelijk

Technische gegevens Driewielers

lengte breedte hoogte hoogte diameter
zadel stuur

Min. Max. Min. Max.
2102 108 66 50 70 71 84 31
2103 118 68 56 76 76 91 39
2115 133 67 57 74 76 91 39
2117 163 67 73 95 90 105 48
2119 182 81 82 105 103 115 59
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08

rechthoekig stuur
(groot model)

stokkenbakhouder

zadelpen in T-vorm

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoen onze driewielers aan de hoogste normen, opgelegd door erkende
testinstituten in de meeste Europese landen.

De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd

De rolstoel is geëvolueerd naar een modern, individueel aanpasbaar hulpmiddel. Esthetiek en praktisch nut
gaan hand in hand. In die evolutie speelt rolstoelenfabrikant Vermeiren een belangrijke rol.

Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze
rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle
mogelijkheden zijn onderling verwisselbaar. Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en meer
dan 49 jaar ervaring.

voetplaten met klittenband
(klein model)

voetriempjes

trappers met
klittenband

09

10

11

begeleidersstang

voorlicht

achterlicht

trommelrem, ingebouwd
in de as van het voorwiel

24

04

04

05

kilometerteller
18

Toebehoren Driewielers

begeleidersstang met 
heupsteun en riem

25

Voor meer info, neem contact op met 
de dealer in uw buurt.

Voorbehouden technische wijzigingen

VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit V.
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Mobiliteit in alle vrijheid

Driewielers

2119

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel. : +32 (0)3 620 20 20 
Fax: +32 (0)3 666 48 94

Bezoek ook onze website: www.vermeiren.be

Vermeiren Nederland B.V.
Bijster 26
4817HX Breda
Nederland

Tel. : +31 (0) 165 37 85 47
Fax: +31 (0) 165 37 82 53



01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    25 kleur

2102 S rood/zwart
2103 S geel/zwart
2115 S S geel/zwart
2117 S S blauw
2119 S S S S grijs

S = standaard = optie

01 vrijloop
02 terugtraprem
04 voor- en achterlicht
05 trommelrem, ingebouwd in de as van het

voorwiel
06 vast tandwiel
08 zadelpen in T-vorm, maakt dat het zadel

regelbaar is naar voor en achter 
09 trappers met klittenband
10 voethaken
11 voetplaten met klittenband (klein model)
12 voetplaten met klittenband (groot model)
14 brede heupsteun met riem 

15 stokkenbakhouder
16 rechthoekig stuur (klein model)
17 rechthoekig stuur (groot model)
18 kilometerteller
19 regelbare trapstangen om de pedalen

hoger te plaatsen
20 voetplaat met beenbeugels
21 parkeerrem
22 terugtraprem met 3-versnellingsnaaf
23 differentiaal
24 begeleidersstang 
25 begeleidersstang met heupsteun en riem

Bewegingsvrijheid is voor iedereen
belangrijk, en is bijna synoniem
voor zelfstandigheid. Bovendien
betekent bewegen, en zeker fietsen,
vaak een belangrijk onderdeel
in een revalidatieproces.

Juist daarom biedt
Vermeiren u een uitgebreid
gamma driewielers.
7 verschillende modellen,
elk met eigen karakteristieken
en eigenschappen. Elk het resultaat
van meer dan 49 jaar
research en ervaring.

In onderstaande tabel krijgt u een
volledig overzicht van de verschil-
lende modellen, hun precieze
eigenschappen, de verkrijgbare
kleuren en de beschikbare opties.

DriewielersDriewielers
Modellen, hun karakteristieken
en mogelijke opties

voetplaat met
beenbeugels

brede heupsteun
met riem

regelbare
trapstangen

141920

2117

Want bewegen is en blijft essentieel

2115

2103

2102


