
V500 Light

ONZE LICHTSTE
ADL ROLSTOEL

V500 Light



O n z e  l i c h t s t e C o n f i g u r e e r b a a r
Lichter dan V500, V500 Light is onze lichtste 

ADL rolstoel. Of hij nu tijdelijk of permanent 

wordt gebruikt, hij verbetert het dagelijks 

leven van de gebruiker en maakt transport 

en transfers gemakkelijker.

Als onderdeel van de V-series biedt de V500 

Light een breed scala aan accessoires en 

opties om uw V500 Light te creëren en aan 

te passen.

Instelbare zithoogte (4 posities) Aanpasbare duwhandvatten 
en rug

Aanpasbare zithoek (0° tot 10°) Armleggers instelbaar 
in diepte en hoogte

Instelbare zitdiepte (42 tot 48 cm)

Afneembare en in hoogte 
instelbare armsteunen
zonder nood aan extra 

gereedschappen

Vouwbare remhendels 
voor gemakkelijkere 

transfers

Wegklapbare en 
afneembare voetsteunen

Opvouwbaar voor 
transport of stockage



VERMEIREN Nederland B.V.
Correspondentieadres: 
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl

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

V.U.: VERMEIREN Group N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 08/2022 we care for you
VERMEIREN

De V500 Light voorziet in een breed scala aan accessoires 
en opties. Raadpleeg ons online bestelformulier voor een 
volledig overzicht.

Kleur Meer info

V500 Light

Producten voor u ontworpen

Ons basisprincipe is simpel: uw rolstoel moet aangepast 
zijn aan u, niet andersom.  Daarom zijn onze rolstoelen 
evolutief en bieden ze een passend antwoord op uw 
specifieke behoeften. 

Alle soorten rolstoelen kunnen worden aangepast, 
hebben talrijke opties, en kunnen volledig worden 
gepersonaliseerd. Zo is er een rolstoel voor elke persoon. 
Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en  
ervaring sinds 1957. 

Technische informatie

 Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. 

Totale breedte   620 - 660 - 700 mm
Totale hoogte 860 - 920 mm
Totale lengte  975 - 1035 mm
Dichtgevouwen breedte 310 mm
Zitbreedte  420 - 460 - 500 mm
Hoogte armsteunen 150 - 210 mm

Zithoogte 470 - 530 mm
Hoogte rug  400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
Zitdiepte 420 - 480 mm
Gewicht (zonder zitkussen) 15,5 kg
Maximum gebruikersgewicht 130 kg
Extra informatie

C 8 0 C 8 6
Carbon grijsBlauw


