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Zwaarlijvigheid is dikwijls problematisch in velerlei 
opzichten. Eén dilemma is dat het gewicht onjuist wordt 
verdeeld en dat leidt tot pijnlijke gewrichten, knieën en rug. 
Het op diverse wijze vinden van verlichting is van cruciaal 
belang. Een functionele en stabiele stoel biedt zijn gebruiker 
verlichting en daarmee kan onnodige slijtage van het lichaam 
worden voorkomen. Goed kunnen zitten in een stoel en tegeli-
jkertijd jezelf zowel verticaal als horizontaal kunnen verplaat-
sen betekent een grotere onafhankelijkheid in het dagelijks 

bestaan, hetgeen in een betere kwaliteit van leven resulteert. 
Maar de eisen ten aanzien van de functionaliteit en kwaliteit 
zijn hoog. De stoel moet stabiel, maar toch comfortabel zijn. 
Gemakkelijk rollende wielen om je eenvoudig te verplaatsen 
en een goede remmen voor bij het opstaan. Tegelijkertijd 
moeten de functies van de stoel gemakkelijk zijn in te stellen. 
Kortweg: de stoel moet in iedere situatie functioneren.

GEGEVENS REAL 9200 TWIN

X-frame ..............................52x56 cm (bxd)
Hoge rugleuning ................Standaard of Medic mechanisme
Wielen ................................XL-, SL-, BSL-wielen 100 mm
Zithoogte stand./laag .........45-65/40-54 cm
Zitting .................................Breedte 52, 62, 72 cm. 
...........................................Diepte 40, 45, 50 cm
Rugleuning ........................Breedte 46, 56, 66 cm. Hoogte 43 cm 
Opklapbare armleuningen .35, 30 of 25 cm
Gebruikersgewicht .............Max. 180 kg

GEGEVENS REAL 9200 TWIN EL

X-frame ..............................52x56 cm (bxd)
Hoge rugleuning ................Standaard of Medic mechanisme
Wielen ................................XL-, SL-, BSL-wielen 100 mm
Zithoogte stand./laag .........47-75/40-60 cm
Zitting .................................Breedte 52, 62, 72 cm. 
...........................................Diepte 40, 45, 50 cm
Rugleuning ........................Breedte 46, 56, 66 cm. Hoogte 43 cm
Opklapbare armleuningen .35, 30 of 25 cm
Gebruikersgewicht .............Max. 275 kg

-Zitcomfort voor grote volwassenen

Het vinden van verlichting

met verschillende opgevulde zittingen, dubbele rug-
mechanismen en hefkolommen, een extra verstevigd frame 
alsmede diverse wielen en accessoires is het eenvoudig om een 
stabiele en functionele stoel samen te stellen. Hoogteverstelling 
d.m.v. een gasveer of een elektrisch mechanisme vereenvoudigt 
het instellen van de juiste werkstand, zowel een tafel als bij 
het aanrecht.

de real 9200 twin el is een trippelstoel, die vooral eenvoudig 
is in te stellen door de modulaire opbouw en die speciaal is 
ontwikkeld om dienst te doen als zit/verplaatshulp voor wat 
zwaardere gebruikers.

de elektrische real 9200 twin el heeft als bijkomend 
voordeel de functie van tilhulp. Hij heeft een tilhoogte van 
maar liefst 28 cm en kan gebruikersgewichten tot 275 kg 
hanteren.

De handmatige real 9200 twin heeft een tilhoogte van 20 
cm en kan gebruikersgewichten tot 180 kg hanteren. Je kiest 
de grootte van de extra opgevulde zittingen op de real 9200 
twin/el, alsmede de ergonomisch ontworpen rug op basis 
van je eigen behoeften.

Keuzevrijheid

real 9200 twin el real 9200 twin

verschillende dubbele rugmechanismen bieden 
extra stabiliteit en uitgebreide stelmogelijkheden. De rug 
is verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. De stoel heeft een 
extra versterkt, volledig gelast X-frame met een eenvoudig te 
bedienen rem.
De remmen hebben een door een computer berekende stij-
gende curve om vergrendelen met de kleinst mogelijke kracht 
mogelijk te maken. Voor die gebruikers die het lastig vinden 
om de stoel af te remmen, kan wellicht als optie een elektrische 
rem worden gekozen.
Een hoge vrijloop maakt rijden over tapijten en drempels 
mogelijk. De gemakkelijk rollende wielen vereenvoudigen 

bewegen bij zitten in de stoel. Deze heeft stofbestendige SKF-
lagers in wielen en frame. Ook extra duurzame wielsporen en 
een versterkt frame dragen bij aan vele jaren van buitengewone 
functionaliteit. De talloze doordachte alternatieven en acces-
soires van de stoel stellen de gebruiker in staat de gewenste 
prestaties te kiezen.
Met een individueel aangepaste stoel is het eenvoudiger thuis 
en op de werkplek een actief leven te leiden.
De Real-stoel is ontwikkeld en gemaakt in Zweden.
Hoge eisen aan kwaliteit garanderen talloze jaren veilig 
gebruik.

Blijvende kwaliteit

De inklapbare armleuning maakt een eenvoudige 
zijwaartse beweging mogelijk. 

De opklapbare voetring zorgt voor een comfortabele onder-
steuning. Deze is tevens eenvoudig omhoog te zetten.

Elektrisch remmen werkt goed voor minder sterke 
gebruikers. De bedieningshendel zit onder de armleuning..


