
REAL 9000 PLUS VoLwASSEnEn
Wanneer de functie het ontwerp bepaalt!
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MEt zwAkkE bEnEn iS EEn StoEL nodig oM in 
tE zittEn En oM zich MEE tE VERPLAAtSEn
Daarmee worden hoge eisen gesteld aan de functie en de kwali-
teit. De stoel moet comfortabel zijn en een ergonomisch verant-
woorde zithouding geven. De wielen moeten licht rollen en de 
rem moet betrouwbaar zijn, zodat de stoel stevig staat wanneer 
er wordt opgestaan. Tegelijkertijd moeten de functies eenvoudig 
in te stellen zijn. Kortom, de stoel moet in alle situaties kunnen 
functioneren.

REAL 9000 PLUS iS EEn bELAngRijk VER-
PLAAtSingShULPMiddEL VooR gEbRUik 
binnEnShUiS
Het real 9000 plus-systeem bestaat uit vier basismodellen 
(zie boven). Met behulp van de stoel wordt de gebruiker zelf-
standiger en kan de gebruiker thuis en op het werk meer zelf 
doen. De stoelen kunnen worden verplaatst met behulp van een 
of twee benen, of met de armen. Dankzij met gasveer bediende 
of elektrische hoogteverstelling is de zithoogte eenvoudig in te 
stellen. Dit betekent een ergonomisch verantwoorde zithouding 
ten opzichte van het werkoppervlak. Met het grote aanbod 

zittingen, rugsteunen, wielen, liftstangen en accessoires is het 
eenvoudig een functionele en comfortabele stoel samen te 
stellen. 

StAbiEL, MAAR SoEPEL PLUS-fRAME MEt VEiLigE 
En gEMAkkELijk tE bEdiEnEn REM
De real 9000 plus heeft een stabiel en volledig gelast frame met 
soepele wielen en gemakkelijk te bedienen en veilige rem. Het 
frame is klein, maar biedt toch veel ruimte voor de voeten. Om 
het risico van omvallen te minimaliseren is het achter standaard 
langer dan voor.
 Het remsysteem met afzonderlijke rempoten en krachtig 
remrubber biedt maximale remwrijving op alle soorten onder-
grond. De rem heeft een met de computer berekende hefboog 
en kan met zeer weinig kracht worden vastgezet. Tapijt en drem-
pels zijn geen probleem dankzij de hoge vrijgang. De bevestiging 
van de rem is getrapt verstelbaar, waardoor de armleuningen 
in de breedte kunnen worden versteld, maar de stoel toch 
makkelijk geremd kan worden. Als de gebruiker de rem deson-
danks niet vast kan zetten, is een elektrische rem beschikbaar
als uitstekende optie.

één ModULESyStEEM, ViER bASiS-
ModELLEn
Een moderne werkstoel/speciale stoel moet zeer functioneel en kwalitatief zijn, ergonomisch zijn 
en er modern uitzien. De nieuwe REAL 9000 PLUS heeft het allemaal. De stoel is ontwikkeld 
en gemaakt in Zweden en alle onderdelen worden gemaakt met moderne machines. De hoge 
kwaliteitseisen zorgen voor jarenlang veilig gebruik.

REAL 9000 PLUS REAL 9100 PLUS EL



REAL 9000 PLUS biEdt goEdE ERgonoMiE
in ALLE dEtAiLS
Omdat het eenvoudig moet zijn om de functies van de stoel 
in te stellen, heeft de real 9000 plus ergonomisch gevormde 
hendels. De hendels zijn gemakkelijk bereikbaar en goed vast 
te pakken en hebben duidelijke symbolen voor de bedoelde 
functie.
 Dankzij de vorm van de zitting, rugsteun en armleuning, 
in combinatie met verstelbare zitting en rugsteun, kan de 
gebruiker een ergonomisch verantwoorde zithouding krijgen 
die naar behoefte kan worden gevarieerd. Daarmee wordt 
drukbelasting op het lichaam voorkomen en worden blessures 
aan spieren en het skelet vermeden.

wiSSELEn tUSSEn ActiEVE En
PASSiEVE zithoUding
De zitting van de real 9000 plus kan worden versteld met 
gasveer, zwengel of elektrische bediening. Een verstelbare zitting 
biedt betere mogelijkheden voor optimale ergonomie en opti-
maal comfort. Voorover voor een actieve, of achterover voor 
een ontspannen zithouding. Het is belangrijk om gedurende 

de dag van zithouding te kunnen veranderen om de rug en 
zitbeenknobbels te ontlasten. Ons nieuwe gepatenteerde 
mechanisme voor zittingkanteling met grotere interval is 
beschikbaar als optie. U kunt zelf kiezen of de armleuningen 
mee bewegen of niet. 

jAREnLAng VEiLig gEbRUik dooR
hogE kwALitEitSEiSEn
De vele doordachte alternatieven en opties van de real-stoel 
zorgen ervoor dat deze kan worden gevormd naar behoefte 
van de gebruiker. Een individueel aangepaste stoel maakt het 
makkelijker een actief leven te leiden. De hoge kwaliteitseisen 
zorgen voor jarenlang veilig gebruik.

De real 9000 plus is getest door het SP (Technical Research 
Institute of Sweden) en goedgekeurd volgens SS-EN 1335, 1–3. 
Bovendien is de stoel voorzien van het CE-keurmerk en voldoet 
deze aan de Zweedse wet voor medische hulpmiddelen en de 
voorschriften van de Zweedse inspectie voor de gezondheidszorg 
(Läkemedelsverket).

REAL 9700 PLUS coXit REAL 9800 PLUS coXit EL

DE niEUwE REAL 9000 PLUS wORDT 
in ZwEDEn GEMAAKT En HEEFT ALLE 
nOODZAKELiJKE EiGEnSCHAPPEn.
ALLE OnDERDELEn wORDEn GEMAAKT
MET MODERnE MACHinES. “



VERPLAAtSing (hoRizontAAL)
Het is eenvoudig om zich zittend te verplaatsen in de real 9000 plus. De wielen 
rollen gemakkelijk in alle richtingen en het soepele plus-frame biedt veel ruimte 
voor de benen. Door de zitting en rugsteun naar voren te kantelen hebben de voeten 
veel grip. De wielen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten om over 
drempels te kunnen komen en voor alle verschillende soorten ondergrond.

zijwAARtS AfStAPPEn
Met de real 9000 plus is het makkelijk 
om zijwaarts af te stappen in een bed, 
rolstoel of op een toilet. Zet de stoel 
dichtbij en zet deze op de rem. Zet de 
zitting vervolgens op de juiste hoogte, 
klap de armsteun naar beneden en 
stap af. Inklapbare armsteunen zijn 
verkrijgbaar als optie.

VERPLAAtSing (VERticAAL) 
Het hoogteverschil tussen een eettafel en 
een aanrecht is 20 cm. Voor een goede 
werkhouding bij beide is het belangrijk 
dat de hoogte voldoende kan worden 
ingesteld. De real 9000 plus heeft een 
gasveer met een interval van 20 cm (of 
14 cm). Dat zorgt voor een goede zithou-
ding bij zowel het aanrecht als aan tafel.

VERPLAAtSing (VERticAAL) ELEktRiSch
De real 9100 plus el heeft een elektrische hoogteregeling van wel 28 cm (of 20 cm). 
Daarmee kunnen hooggeplaatste voorwerpen makkelijk worden bereikt.

Het is belangrijk om de stoel op de rem te zetten voordat het zitgedeelte wordt 
verhoogd!

dE ModULEStoEL diE wERkt
in ALLE SitUAtiES ... VERPLAAtSing





Extra steun in de zij en 
tussen de schouder-
bladen. ErgoMedic PLUS-

zitsysteem.

Armsteunmechanisme 
PLUS met zachte arm-
steunen. Verkrijgbaar in 
verschillende lengtes en 
materialen.

Ergonomisch gevormde 
sterknop PLUS. Een-
voudig vast te pakken 
en in te stellen.

Makkelijk te bereiken, 
ergonomisch gevormde 
hendels. Kunnen rechts 
of links worden geplaatst 
bij de zitting of onder
de armsteun.

Soepel PLUS-frame  
48 x 53 cm.

Eenvoudig te bedienen 
rem met in de breedte 
verstelbare bevestiging 
van de remhendel. Te 
monteren aan de rech-
ter- en de linkerkant.

Wielen van 100 mm met 
kogellagers van SKF. 
Verkrijgbaar in verschil-
lende varianten voor 
verschillende onder-
gronden.

Liftinterval van 20 cm 
(of 14 cm). Elektrisch 
28 cm (of 20 cm).

Wanneer de functie het ontwerp bepaalt!

[* De stoel in de afbeelding is uitgerust met opties. ]



RUgPLAAt
En MEchA- 
niSME
Kies de 
gewenste 
uitvoering.

zitting- 
kAntELing
(+15 tot –8°)
Gasveer, 
zwengel of 
elektrisch. 

hEndELS
Kies uitvoering 
en plaatsing.

PLUS-
fRAME
in verschil-
lende 
varianten.

wiELEn
Voor verschil-
lende vloeren 
en in verschil-
lende maten.

zithoogtE
elektrish of 
handmatig.

zitPLAAt
in verschil-
lende maten 
en materialen.

bEkLEding
Beschikbaar 
in velours, 
geweven of in 
kunstleer.

oPtiES
Keuzevrijheid 
met groot 
aanbod.

EEn SyStEEM wAARbij Uw bEhoEftEn 
dE UitVoERing bEPALEn!





ActiEVE En PASSiEVE zithoUding
De zitting van de real 9000 plus kan worden versteld met gasveer, zwengel of elektrische bediening. Wanneer de zitting wordt 
gekanteld gaat de rugplaat mee voor extra steun. Kies een vooroverhellende zitting voor een actieve zithouding of een comfortabel 
achteroverleunende zitting voor een ontspannen zithouding. Door gedurende de dag van zithouding te kunnen veranderen houdt 
u meer energie over. Bovendien wordt drukbelasting op het lichaam voorkomen en worden blessures aan spieren en het skelet 
vermeden. De interval is standaard +15 tot -8°. Een extra versterkt verstelbaar zitkruis met de interval +15 tot –23° is verkrijgbaar 
als optie. Zie de volgende pagina voor meer informatie over het verstelbare zitkruis.

oPtiMAAL zitcoMfoRt
De ergonomie van de stoel is bepalend 
voor het comfort. Daarom hebben we 
samen met de gediplomeerde fysiothe-
rapeut Bengt Engström de zitsystemen 
ergomedic en ergomedic plus ont-
wikkeld. U vindt altijd de perfecte op-
lossing in ons grote aanbod modellen, 
materialen en maten. Voor alle gevulde 
onderdelen zijn praktische overtrekken 
beschikbaar die in de machine gewassen 
kunnen worden. Zie onze folder Zit-
systeem voor meer informatie.

dE zithoUding iS bELAngRijk bij hEt EtEn
Hoe we zitten bij het eten is van groot belang voor hoe we het eten binnenkrijgen. 
Een in elkaar gezakte en voorover geleunde zithouding in een rolstoel maakt het eten 
en drinken moeilijker. Met een rechte zithouding kan de maaltijd zonder problemen 
worden genuttigd. 

Met de real 9000 plus kunnen de rugsteun, armsteunen, hoogte en zitting afzonder-
lijk worden aangepast. Zet tijdens het eten de stoel op de rem voor stabiliteit en 
veiligheid.

dE ModULEStoEL diE wERkt in 
ALLE SitUAtiES... zithoUding



hULP bij hEt oPStAAn 
(ELEktRiSch) 
De real 9100 plus el is een uitste-
kende hulp bij het opstaan voor gebrui-
kers met zwakke spieren. Met de elekt-
rische hoogteregeling in combinatie met 
kanteling van de zitting met gasveer 
onder de armleuning kan de gebruiker 
eenvoudig omhoog komen in een 
staande houding.

VERStELbAAR zitkRUiS
Ons nieuwe mechanisme voor kanteling 
van de zitting heeft een grotere interval 
(+15 tot –23°) en drie verschillende in-
stellingen. Het past op al onze zittingen 
en kantelingen. U kunt zelf kiezen of de 
armleuningen mee bewegen of niet.

VERStELbARE REM  
Bij het plus-frame hoort standaard 
een verstelbare bevestiging voor de 
remhendel. De bevestiging is getrapt 
verstelbaar, waardoor het mogelijk is 
een bredere zitting te monteren en de 
armsteun in de breedte te verstellen, 
maar waarmee de stoel nog steeds 
makkelijk op de rem te zetten is.

ELEktRiSchE REM
Als de gebruiker de rem niet vast kan 
zetten, is een elektrische rem een 
geschikte optie. Hiermee wordt de 
stoel op de rem gezet met een knop 
op de armsteun. De elektrische rem 
is beschikbaar als optie voor zowel de 
handmatige als elektrische real 9000 
plus.

coXit-zitting MEt 
VERStELbARE dELEn
De real 9700 coxit plus (handmatig) 
en de real 9800 coxit plus el 
(elektrisch) hebben een Coxit-zitting. 
De Coxit-zitting bestaat uit afzonderlijk 
verstelbare delen. Daardoor is het 
mogelijk om te zitten met de heup in 
een open hoek.

SoEPEL PLUS-fRAME MEt VEEL 
RUiMtE VooR dE VoEtEn
Het plus-frame is klein (48 x 53 cm), 
maar biedt toch veel ruimte voor de 
voeten. Het frame is aan de achterkant 
verlengd voor verhoogde stabiliteit. 
Frameverlengers zijn verkrijgbaar als 
extra optie.

...MEt dEtAiLS diE hEt gEMAkkELijkER 
En EEnVoUdigER MAkEn



REAL 9200 twin EL PLUS  
Een extra versterkte modulestoel 
die zeer geschikt is als verplaatsings-
hulpmiddel voor wat zwaardere ge-
bruikers. De real 9200 twin el plus
is geschikt voor een gewicht van
275 kg.
 Zie onze folder over twin-stoelen 
voor meer informatie.

REAL 9000 PLUS kindEREn  
Wordt gebouwd naar behoefte van het 
kind. De stoel is uitgerust met een klein 
en soepel plus-frame. Het zitsysteem 
ergomedic plus en een groot aantal 
functionele accessoires zijn als extra 
optie beschikbaar.
 Zie onze folder over kinderstoelen 
voor meer informatie.

REAL MobiL 6100
Elektrisch aangestuurde rolstoel voor 
gebruik binnenshuis. De stoel is zeer 
geschikt voor kleine oppervlakten en 
drempels in huis, op het werk of op 
school. Elektrische hoogteregeling met 
een interval van 28 cm.
 Zie onze folder over de real mobil 
6100 voor meer informatie.

indiVidUELE toEPASSingEn
real-stoelen en accessoires kunnen door 
Mercado Medic AB speciaal worden 
gemaakt. Dit geldt voor zowel zachte 
onderdelen als gelaste details.
 
Neem vooral contact met ons op voor 
meer informatie.

kEUzEVRijhEid MEt VELE AccESSoiRES
Een individueel aangepaste stoel maakt het makkelijker een actief leven te leiden. 
Daarvoor is een breed en goed doordacht aanbod van extra opties en accessoires 
nodig. Met de vele opties voor de real 9000 plus-stoel wordt de uitvoering bepaald 
door de behoeften van de gebruiker. Kies uit een vele verschillende kantelingen 
en maten voor de zitting en de rugsteun, verschillende wielen, zithoogtes, en een 
groot aantal verschillende accessoires. Zie onze brochure Keuzevrijheid voor meer 
informatie over alle opties en accessoires.

AndERE REAL-StoELEn in onS 
ModULESyStEEM...



           
 

Ab ModEL PLUS-frame Volwassenen 48 x 53 cm (b x d)  
90 REAL 9000 PLUS-standaardstoel Met PLUS-frame 48. Handmatige Fix-lift.   
91 REAL 9100 PLUS EL-stoel Met PLUS-frame 48. Elektrische Fix-lift. 
97 REAL 9700 PLUS Coxit-stoel Met PLUS-frame 48. Handmatige Fix-lift.   
98 REAL 9800 PLUS Coxit EL-stoel Met PLUS-frame 48. Elektrische Fix-lift.   

c zithoEk              
0 Zonder zittingkanteling         
2 Zittingkanteling met zwengel* Met zwengel +15°/–8º.    
3 Gasveer, hendel bij zitting* Met gasveer +15°/–8º.    
4 Gasveer, hendel op armleuning* Met gasveer +15°/–8º, hendel op armleuning.   
5 Elektrische zittingkanteling (EL)* Elektrisch aangestuurd +15°/–8º. Voor elektrische stoel. 
6 Voorbereid voor zittingkanteling* Vast.     
 * Verstevigd en verstelbaar zitkruis kan worden gemonteerd.     
 
d LAgE RUgStEUn          
0 Standaard rugmechanisme instelling van hoogte, hoek en diepte.    
1 Medic-rugmechanisme Uitgebreide diepte-instelling.      
2 Comfort-rugmechanisme instelling met gasveer.*    
3 Elektrisch rugmechanisme (EL)* Elektrische instelling. Voor elektrische stoel.*  
 
d hogE RUgStEUn         
5 Standaard rugmechanisme instelling van hoogte, hoek en diepte.    
6 Medic-rugmechanisme** Uitgebreide diepte-instelling.     
7 Comfort-rugmechanisme instelling met gasveer.*    
8 Elektrisch rugmechanisme (EL)  Elektrische instelling. Voor elektrische stoel.*
 Minimale diepte van zitting 43 cm. **Dubbel hoge Medic kan worden gemonteerd.   
 
E wiELEn         
0 Standaardwielen, XL 100 mm Voor alle soorten ondergrond.    
2 Extra licht lopend wiel, SL 100 mm Voor harde ondergronden.    
3 Extra breed licht lopend wiel, BXL 100 mm XL-wielen met brede wielbaan.    

f zithoogtE En RotAtiE Alle intervallen kunnen worden aangepast met +6 cm/–2 cm.
0 Standaardzithoogte Handmatig 45–65 cm. Elektrisch 47–75 cm.   
1 Lage zithoogte Handmatig 40–54 cm. Elektrisch 40–60 cm.   
5 Standaardzithoogte met rotatie Rotatievrijgeving. Maakt rotatie mogelijk van 360°. 
6 Lage zithoogte met rotatie Rotatievrijgeving. Maakt rotatie mogelijk van 360°. 

g zitting (breedte x diepte) bijbehorende rugsteunen (b x h): Armleuning: 
0 Volwassenen en Coxit  44 x 48 cm Laag 38 x 26 cm, hoog 40 x 34 cm.  35 cm. 
1 Volwassenen en Coxit  48 x 48 cm Laag 38 x 26 cm, hoog 40 x 34 cm.  35 cm. 
2 Volwassenen en Coxit  44 x 43 cm Laag 38 x 26 cm, hoog 40 x 34 cm. 35 cm. 
3 Volwassenen 40 x 43 cm Laag 33 x 26 cm, hoog 33 x 36 cm. 35 cm. 
4 Volwassenen 40 x 39 cm Laag 33 x 26 cm, hoog 33 x 36 cm. 30 cm. 
9 Volwassenen  40 x 48 cm Laag 33 x 26 cm, hoog 33 x 36 cm. 35 cm. 
        
h gEwicht VAn dE gEbRUikER     
0 55–90 kg   wordt opgegeven bij bestelling van 
1 <55 kg Handmatig/EL-lift  aanpassing van gasveer voor  
2 90–130 kg  Handmatige Fix-lift Fix-lift en zittingkanteling.   
 
neem contact op met Mercado bij een gebruikersgewicht >130 kg

        
 

systeemoverzicht

Mercado Medic nederland bV Phone & fax Email & internet 
nobelweg 22  Tel +31 (0) 36 521 99 95 Email info@mercado-medic.nl
3899 Bn Zeewolde  Fax +31 (0) 36 521 99 90 internet www.mercado-medic.nl 
nederland


