
CLEO
De actieve, ultra lichte rolstoel  
   voor kinderen

• evolutief vast kader

• sportief en actief

• talrijke instelposities

• kantelen van de zitting (optie)

• toffe look en flashy kleur

• ultra licht en compact
Kantelen ziteenheid (optie)

CLEO



De CLEO is een nieuwe actieve, ultra lichte manuele rolstoel voor kinderen. 
Hij bestaat in drie afmetingen met wielen van 20, 22 of 24” en zitbreedtes 
van 24 tot 34 cm (per 2 cm). Elke aanvangsbreedte kan vergroot worden 
met 2 cm dankzij een bijkomende kit.

De instelmogelijkheden zijn eenvoudig en talrijk: aanpassen van de hoogte 
van de zitting, kantelen van de zitting, kantelen rugleuning en afstellen van 
de wielvlucht.

De diepte van de ziteenheid kan over 8 cm geregeld worden.

Er bestaan verschillende lengtes van vaste of inklapbare rugleuningen die 
kantelbaar zijn van -5° tot 35° (per 8°). Elke rugleuninglengte kan variëren 
van 0 tot 5 cm.

De zitting van de CLEO TI kan gekanteld worden van -5° tot 4° (per +/- 6°).

De CLEO wordt aangeboden in verschillende flashy kleuren (RAL 
kleurcode).

In optie zijn alle kleurencombinaties mogelijk: RAL kleurcode van je keuze, 
Twilight effect (pailletten) of veelkleurig: de onderdelen van het kader zijn 
in verschillende kleuren geschilderd.

De vele accessoires maken het mogelijk een persoonlijke noot te geven aan 
je CLEO.

Een kit draaiend voorwiel maakt van de CLEO een terreinrolstoel.

kantelhoek zitting -5° tot 45°

vast kader met abductie

talrijke regelmogelijkheden

compact

zwenkwiel in optie

Technische gegevens T1 wielen van 20” T2 wielen van 22” T3 wielen van 24”

Breedte zitting 24-30 cm 24-34 cm 26-34 cm

Diepte zitting 22-36 cm 22-40 cm 24-40 cm

Hoogte zitting 29-39 cm 32-42 cm 36 à 46 cm

Hoekinstelling zitting 0° tot 11° 0° tot 11° 0° tot 11°

Lengte rugleuning 20, 25, 30, 35 cm 20, 25, 30, 35 cm 20, 25, 30, 35 cm

Vaste rugleuning regelbaar van -10° tot 10° regelbaar van -10° tot 10° regelbaar van -10° tot 10°

Kantelbare rugleuning regelbaar van -5° tot 35° regelbaar van -5° tot 35° regelbaar van -5° tot 35°

Onderbeenlengte 13-36 cm 13-36 cm 13-36 cm

Hoekinstelling voetsteun -10° tot 10° -10° tot 10° -10° tot 10°

Wielvlucht 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12° 6°, 9°, 12°

Maximale belasting 60 kg 60 kg 60 kg

Kantelen ziteenheid (optie) -5° à 45° -5° à 45° -5° à 45°

Gewicht in kg 9,3 - 10,3 9,8 - 10,8 10,1 - 11,1

Gewicht TI in kg 13,2 - 14,3 13,7 - 14,8 14 - 15,1
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