Защо триъгълни тръби?
Нашите екипи за изследователска и развойна
дейност усъвършенстваха триъгълните тръби, които
формират основата на Вашия Trigo.
Освен че придават на Вашия инвалиден стол
модерен и уникален вид, те имат предимството да
направят вашия Trigo по-лек, като същевременно
поддържат оптимална якост.

TRIGO S

Нашият инвалиден стол се предлага в
две версии. Първата е Trigo S, активен
и сгъваем стол с интегрирани поставки
за краката в рамата. Дизайнът на Trigo S
е активен и спортен. Тази конфигурация
прави инвалидния стол още по-лек, като
запазва максималната якост.

TRIGO T

Има и втори модел, Trigo T.
Този инвалиден стол е конструиран със
същия модерен външен вид. Сгъваемата
рама е с прибиращи се и снемащи се
поставки за краката. Неговият дизайн
прави този модел идеален за лесно
транспортиране.

ДИЗАЙН
VERMEIREN проектира Trigo
като ултрамодерен инвалиден стол,
подходящ за всеки вкус. Поради това
Вашият Trigo може да бъде напълно
персонализиран при поръчката; от
рамата до колелата, включително
подлакътниците и спектър от повече
от 30 възможни цвята. Накратко,
има почти толкова на брой различни
инвалидни столове Trigo, колкото са
потребителите!

БЕЗКРАЙНО
РЕГУЛИРУЕМ
Освен конфигурацията избрана при
поръчката (размер, тип на облегалката,
подлакътници, рама, опции,...)
Вашият Trigo остава динамичен
стол. При всеки стол могат да бъдат
извършени голям брой регулировки,
като страничен наклон на колелата,
височина на седалката,...

РЕГУЛИРУЕМ СТРАНИЧЕН
НАКЛОН НА КОЛЕЛАТА ЗА
ВСЕКИ ИНВАЛИДЕН СТОЛ
Благодарение на гениална система,
страничният наклон на колелата на Вашия
Trigo може да бъде променян директно
от Вашия стол! Страничният наклон може
да бъде променен до желаната позиция
от 0°, 2°, 4° или 6° (в зависимост от
конфигурацията). Вашият Trigo ще бъде
доставен със страничния наклон избран при
поръчката.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
НА КОЛЕЛАТА

НАКЛОН НА
ОБЛЕГАЛКАТА

За да се адаптира Trigo към потребителя
и да се направи повече или по-малко
„активен”, позицията на задните колела
може да бъде регулирана директно върху
рамата на Вашия инвалиден стол.
Задните колела могат да бъдат регулирани
напред или назад в 8 различни позиции.
Вашият Trigo се доставя с неговите колела
в позицията зададена при поръчката.

Има 3 възможни облегалки за Trigo:
фиксирана облегалка, накланяща се
облегалка и накланяща се и сгъваема
облегалка. За втората и третата опции
наклонът на облегалката може лесно
да бъде регулиран върху рамата на
стола.

ПРЕДЛАГА СЕ В РАЗМЕРИ
ЗА ДЕЦА
Инвалидният стол Trigo е проектиран по
такъв начин, че е подходящ за възрастни,
както и за деца. Поради тази причина Trigo
се предлага в ширини от 30 cm до 50 cm.
Даже за по-малките размери се предлага
широко разнообразие от аксесоари и
опции.

ОПЦИИ

8 или 12 cm според версията

РЪКОХВАТКИ ЗА БУТАНЕ
PH 01 фиксирани ръкохватки за бутане (12 cm)
PH 02 къси, фиксирани ръкохватки за бутане
(8 cm)

PH 03 фиксирани, сгъваеми ръкохватки
за бутане

PH 04 Pегулируеми по височина ръкохватки
за бутане (в тръбите на облегалката)
PH 05 Pегулируеми по височина ръкохватки
за бутане (зад тръбите на облегалката)

PH 06 Сгъваеми и регулируеми по височина
ръкохватки за бутане (зад тръбите на облегалката)

Ръкохватките за бутане PH 03
и PH 06 са напълно сгъваеми.

ОПЦИИ

ПОДЛАКЪТНИЦИ И ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ОБЛЕКЛО

B82-S от
B82-C ФИКСИРАНИ
Фиксирани,
регулируеми
предпазители за
облекло, от алуминий
или въглеродни
влакна

B82L-A
Дълги, снемащи
се и регулируеми
предпазители за
облекло с калник,
от алуминий

B82 ФИКСИРАНИ
Фиксирани,
регулируеми
предпазители
за облекло, от
алуминий с калник

Bi5
Pегулируеми
по височина
подлакътници

TUBE
Подлакътници,
прибиращи се назад

(само с фиксирана облегалка)

B82S-A
Снемащи се и
регулируеми
предпазители за
облекло, от алуминий
B82SL-A
Дълъг, снемащ се
подлакътник,
от алуминий

B82-A
Снемащи се и
регулируеми
предпазители за
облекло с калник,
от алуминий

B82S-C
Снемащи се и
регулируеми
предпазители
за облекло, от
въглеродни влакна

B82-C
Дълги, снемащи се и
регулируеми предпазители
за облекло с калник,
от въглеродни влакна

ОПЦИИ

На разположение под ъгъл от 70°, 80° и 90°

ПОСТАВКИ ЗА КРАКАТА
Моноблокова тръба
от алуминий

Моноблокова, поставка
за крака от въглеродни
влакна, сгъваема

Моноблокова, със сгъваема
поставка за крака

Моноблокова, поставка
за крака от алуминий,
сгъваема

Моноблокова, с по-висока
поставка за крака

Отделни поставки
за крака

TRIGO S

70°

80°

BA6 - поставки за крака,
скъсени с 5 cm

TRIGO T

90°

ОПЦИИ
КОЛЕЛА

Предни колела

Стандартни черни
3”, 4”, 5”, 6”

Прозрачни
3”, 4”, 5”, 6”

Алуминиеви сребристи
3”, 4”, 5”

Алуминиеви сини
3”, 4”, 5”

Алуминиеви червени
3”, 4”, 5”

От въглеродни влакна
4”, 5”

Светодиод
4”, 5”

Задни колела

Стандартни колела
18”-инчови

Мерни единици: инчове

Колела Design
20”, 22”, 24”, 26”

Колела Spirit алуминиеви
24”

Черни гуми Right run
предлагат се с колела
Design и Spirit

Колела Spirit червени
24”

Колела Spirit сини
24”

Гуми Marathon plus
предлагат се с колела
Design и Spirit

Колела за пресечен терен
24”

ОПЦИИ
СПИРАЧКИ

Спирачки за натискане или издърпване

Спортни спирачки

Традиционни спирачки с
прибиращи се ръкохватки (B40)

ОПЦИИ

Опции и аксесоари

Държач за патерици,
ляв или десен
B31L или B31R

Колело против накланяне
ляво или дясно
B78L или B78R

Пътни колела
B86

Стабилизиращ профил
за облегалка
B90

Странични опори лява или
дясна (голям размер)
L04 L или L04 R

Странични опори лява или
дясна (малък размер)
L04S L или L04S R

Барабанна спирачка
24” x 1/3 8”
сиви колела

Предпазители за спици
Консултирайте се за всички
възможни модели на нашия
уебсайт www.vermeiren.com

Колани Neoflex
Консултирайте се за всички
възможни решения на нашия
уебсайт www.vermeiren.com

Още опции и аксесоари в нашия формуляр за поръчка

МНОГОБРОЙНИ ОПЦИИ ЗА ЦВЕТА!

C4M - Ярко червено матово
C4G - Ярко червено гланцирано

C5M - Черно матово
C5G - Черно гланцирано

C8M - Жълто матово
C8G - Жълто гланцирано

C53M - Оранжево матово
C53G - Оранжево гланцирано

C55M - Инокс матово
C55G - Инокс гланцирано

C56M - Синьо-сиво матово
C56G - Синьо-сиво гланцирано

C71G - Металик
тъмносиньо

C72G - Металик
вишнево червено

C73G - Металик
ярко зелено

C76M - Металик бяло матово
C76G - Металик бяло гланцирано

C78G - Меко синьо
гланцирано

C79M - Металик ярко синьо матово
C79G - Металик ярко синьо гланцирано

C85M - Зелено матово
C85G - Зелено гланцирано

C87M - Ярко оранжево матово
C87G - Ярко оранжево гланцирано

C88M - Златисто матово
C88G - Златисто гланцирано

C89M - Медно матово
C89G - Медно гланцирано

И десетки други цветове
по Ваше желание.
(С доплащане)

C29M - Ярко сиво матово
C29G - Ярко сиво гланцирано

C59M - Цвят шампанско матово
C59G - Цвят шампанско гланцирано

ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ
Ширина на седалката : 300 до 500 mm (с нарастване от 20 mm)
Обща ширина (страничен наклон 0°) : 460 до 660 m
Дълбочина на седалката : 300 до 500 mm (с нарастване от 20 mm)
Височина на седалката : 380 до 510 mm (според конфигурацията)
Общо тегло : започващо от 10 kg (според конфигурацията)
Максимално тегло на потребителя : 70 или 130 kg (конфигурацията)
Възможност за сгъваема облегалка : да
Височина на облегалката : 250 до 510 mm (според конфигурацията)
Размери на предните колела : 3”, 4”, 5”, 6”
Размери на задните колела : 18”, 20”, 22”, 24”, 26”
Страничен наклон на колелата : 0° до 6° (директно регулируем от стола)
Предлагана тапицерия : Nylon, Cordura, AirFlow
Размери в mm, тегло в kg. Допуск на размерите: 15 mm, 1,5 kg, 1,5°

ЗАБЕЛЕЖКИ
VERMEIREN
VERMEIREN GROUP N.V.
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout
Белгия
Tel : +32 (0)3 620 20 20
Fax : +32 (0)3 666 48 94
@ : info@vermeiren.bg
www.vermeiren.bg

За допълнителна информация се
свържете със своя търговец.

Всички права запазени, включително превод.• Никоя част от това ръководство
не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма (печат, фотокопие,
микрофилм или друг процес) без писмено разрешение на издателя, или обработена,
дублирана или разпространена чрез използване на електронни системи.
Издание: март 2020 г.
Изображенията са само за илюстративни цели. Някои функции може да са по избор.
Предмет на технически промени.
Посетете нашия уебсайт за най-актуална информация :

www.vermeiren.bg

