


De All Court kan afgesteld worden voor 
verschillende handicaps, speelposities en 
speelniveaus. Met de speciaal ontworpen 
bumperbescherming is je basketbalrolstoel 
klaar voor het snelle en agressieve spel. 
Door de positioneringsgordel zit je stevig in 
je All Court en zorgt het ervoor dat je één 
bent met je rolstoel.

//  HAAL HET UITERSTE UIT JE ALL COURT!

De All Court is eenvoudig naar jouw persoonlijke wensen in 

te stellen. Er zijn verschillende soorten achterwielen (Heat 

Treated, Spingergy en universeel) die je in 16° of 20° camber 

kan laten zetten voor een betere wendbaarheid. Wil je nog 

steviger in je rolstoel zitten tijdens een game, dan heb je de 

mogelijkheid om je bovenlichaam te fixeren met een 

borstgordel en je bovenbenen kan je samenhouden met de 

speciale bovenbeenfixatiegordel met klittenband! 

Naast de aluminium All Court is deze basketbalrolstoel ook 

beschikbaar met een titanium zitframe.

Stel jouw All Court samen en wees klaar voor de wedstrijd!

»  Anti-tip Sportstyle

  Je hebt de mogelijkheid om een 

anti-tip systeem (enkel of dubbel) te 

hebben die vastgelast zit aan het 

frame.

De specialist 
in dribbelen en 
rebounds



// JE BENT ÉÉN MET JE ALL COURT PRO

Het is belangrijk dat je één bent met je (sport)rolstoel, zodat de 

bewegingen van je lichaam meteen worden opgepikt, zonder 

dat het extra veel moeite kost. Daarom is de All Court Pro 

ideaal voor topsport. Bij deze sportrolstoel wordt het frame 

helemaal op jou aangepast en vastgelast, zodat je snel en 

wendbaar bent en kan genieten van het spel.

»  Beschermingsbeugel

  Een stevige beschermingsbeugel voor 

het ruwe spel tijdens de wedstrijd en 

om de harde klappen op te vangen.
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Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 

3433 PE  Nieuwegein 

The Netherlands

T: +31 (0)30 - 60 82 100 

E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl

FB/QuickieRolstoelenNL

 

 

T: +32 (0)800 - 24 800 

E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

FB/QuickieWheelchairsBE

Technische specificaties
All Court & All Court Pro

Zitbreedte: 30.5 - 50.8 cm

Zitdiepte: 25.4 - 50.8 cm

Zithoogte - voor: 40.6 - 53.3 cm

Zithoogte - achter: 33 - 53.3 cm

Rughoogte: 22.9 - 50.8 cm

Rughoekinstelling: 0° - 8°

Framelengte: 37.5 - 52.5 cm

Camber: 16° of 20°

Gewicht vanaf: 9.8 kg

Maximale gebruikersgewicht: 113 kg

Diverse metaalkleuren voor het frame.

Ruim assortiment aan functionele opties en accessoires.

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.


