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VALUES

ONZE WAARDEN: DESIGN, ZWITSERSE PRECISIE EN KWALITEIT,
RIJPRESTATIES, LICHTGEWICHT & MAKKELIJK TE GEBRUIKEN
Küschall is sinds 1978 toonaangevend op
het gebied van actieve rolstoelen door het
ontwerpen van designmodellen die optimale
rijprestaties combineren met een revolutionaire
functionaliteit. Dankzij oprichter Rainer
Küschall, zelf tetrapleeg, heeft küschall nieuwe
oplossingen bedacht om kwaliteit van leven
voor duizenden mensen te verbeteren. Als
onderdeel van Invacare besteedt küschall veel
aandacht aan zowel innovatie, design, kwaliteit
als rijprestaties.

In 2013 heeft küschall zijn 35-jarige verjaardag
mogen vieren. Küschall is blij dat we dit samen
met jou, als rolstoelgebruiker, therapeut of
dealer, hebben kunnen vieren. We hopen dat
we deze samenwerking, met behoud van onze
waarden, nog lang mogen doorzetten. Met
een portfolio van negen actieve rolstoelen,
zowel vastframe als vouwbaar, hopen we dat
jij een product vindt dat aan jouw behoefte en
verwachting voldoet. Voor meer informatie
en het laatste nieuws over küschall kun je de
website van küschall raadplegen:
www.kuschall.com.

«Ik hoop dat jouw küschall rolstoel een betrouwbare vriend wordt.»


Rainer Küschall, Oprichter van Küschall AG

WAAR KÜSCHALL VOOR STAAT
Design. Binnen küschall geloven we dat niet de
rolstoel het meest belangrijk is, maar de persoon die
de rolstoel gebruikt! Met het slanke en minimale frame
ondersteunen de küschall rolstoelen de gebruiker bij
allerlei activiteiten in het dagelijks leven.
Zwitserse precisie & kwaliteit. Alle küschall rolstoelen
worden geproduceerd in Witterswil, Zwitserland en
voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Dit
wordt iedere keer beoordeeld voordat een rolstoel de
fabriek verlaat. Alle afmetingen, opties en rijprestaties
worden gecheckt. Er bestaat geen compromis: het
moet perfect zijn!

Rijprestaties. Ons doel is om producten met
de beste rijprestaties te ontwikkelen, zodat het
dagelijks leven veel makkelijker wordt! Küschall
kenmerkt zich door innovatie, topmaterialen en
slimme assemblagetechnieken, waardoor een zeer
indrukwekkende stijfheid van het frame wordt bereikt.
Lichtgewicht & makkelijk te gebruiken. Naast
functioneel en veelzijdig, zijn de küschall rolstoelen
ook erg licht qua gewicht. Hierdoor zijn ze makkelijk
te hanteren tijdens transport, en dankzij het compacte
ontwerp, passen ze in de meest kleine ruimten.

küschall armsteun
De nieuwe lichtgewicht armsteun is speciaal
ontwikkeld om er goed uit te zien en om te
ondersteunen. Je kunt de armsteun gemakkelijk
verwijderen, opklappen en draaien. De hoogte kan
worden ingesteld voor meer comfort.

Lancering van de vernieuwde küschall Champion
de vastframe rolstoel die opvouwbaar is!
Lancering van de
küschall K-Series attract

2015

2014

2013

2010
Frog Legs

2009

Lancering van de küschall Ultralight / küschall Compact

Met deze extreem duurzame voorwielen is
jouw rolstoel weer helemaal klaar voor de
dagelijkse routine! De Frog Legs hebben een lage
rolweerstand en rijden lichter op elk soort terrein.

Lancering van de küschall R33

2007

“Premium black” rugbekleding

NIEUW 2017

Deze nieuwe naspanbare rugbekleding heeft een reflecterende
bedrukking, inclusief het küschall logo. De magneetsluiting zorgt ervoor
dat de opbergzak mooi gesloten blijft.

CarboLife hoepels
•

•

Curve: voor rolstoelgebruikers met volledige
handfunctie. Het innovatieve profiel zorgt ervoor
dat je gecontroleerd en efficiënt kan rollen met
minder kramp en spierpijn.
Gekko: voor rolstoelgebruikers met een beperkte
handfunctie. De Gekko is extreem licht en heeft
een geweldige grip door de vervangbare rubberen
strip.

BELANGRIJKE DATA

2006
Verhuizing naar een nieuwe
fabriekslocatie in Witterswil
(Zwitserland)

Küschall viert 35 jaar
innovatie

2012

Lancering van de küschall Advance
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2016

Lancering van de küschall Compact attract
Lancering Champion SK - de kleinste opvouwbare rolstoel in de wereld

Nieuwe generatie
küschall K-Series

Lancering van de The KSL

Lancering van de küschall K-Nova, een speciale
rolstoel uitgevoerd met honderd Swarovski® kristallen

Lancering van de
küschall K-Junior

2005

77

2000

Uitbreiding van de küschall K-Series familie door
de Airlite en «Pro» opties in titanium en carbon

1997
«küschall design AG» onderdeel van de
Invacare groep

Lancering van de küschall K-Series familie
(K3 en K4)

1995
1992

Ingebruikname van de eerste fabriekslocatie in
Allschwil (Zwitserland)

Introductie van het Life Concept
vouwbare rolstoelen (küschall Compact &
küschall Ultra-Light)

1988
1986

Lancering van de küschall
Champion eerste generatie

1985/
1986

Lancering van de küschall Competition:
de eerste rolstoel met het monotube design
Rainer Küschall wint de Designer Award, uitgereikt door het Museum
van Moderne Kunst (MoMA) in New York (USA)

Oprichting van
«Küschall in Zwitserland»

1978

Met zijn strakke, minimalistische
design en hoogwaardig materiaal
verzekert The KSL niet alleen de beste
rijeigenschappen en stabiliteit, maar
ook het superlichte totaalgewicht van
de rolstoel. The KSL wordt op maat
gemaakt voor de gebruiker en staat
daarom garant voor een geweldige
gebruikerservaring.
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TECHNISCHE GEGEVENS

THE KSL
Framehoek
75° / 90°
V-frame of toelopend
Zithoogte
voor: 450 – 530 mm
achter: 400 – 480 mm
in stappen van 10 mm
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 6,8 kg

Zitbreedte
340 – 440 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
350 – 500 mm
in stappen van 10 mm
Draaicirkel
920 – 1230 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 4,3 kg
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Zitdiepte
385 – 485 mm
in stappen van 25 mm
Extreem lichtgewicht

Wat zet jij hier?

Zwaartepunt
80 mm / 95 mm / 110mm/
125 mm / 140 mm
Totale breedte
ZB + 170 mm

THE KSL

Max. gebruikersgewicht
100 kg

Beschikbaar met of zonder neerklapbare rug

Open frame

Rughoogte
270 – 420 mm
in stappen van 15 mm
Rughoek
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Totale lengte
75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm

Prachtige details met Zwitserse precisie

Carbon as
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De küschall Advance is ontworpen
vanuit een compleet nieuw
perspectief, namelijk de zitting! De
vaste zitplaat, gemaakt van carbon,
vergroot de stijfheid van de rolstoel.
De Advance is instelbaar op maar
liefst zeven punten, waardoor
hij passend is voor vrijwel iedere
gebruiker.

TECHNISCHE GEGEVENS

ADVANCE
Framehoek
75° / 90°
V-frame of toelopend
Zithoogte
voor: 450 – 550 mm
achter: 390 – 490 mm
traploos instelbaar
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 8,8 kg

Zitbreedte
340 – 460 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
220 – 520 mm
traploos instelbaar
Draaicirkel
920 – 1230 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 6,2 kg
Zitdiepte
360 – 520 mm
in stappen van 20 mm

Vaste carbon zitplaat met instelbare lamellen

Tweede camberas voor bijvoorbeeld handbiken
Zwaartepunt
80 mm / 95 mm / 110mm/
125 mm / 140 mm
traploos instelbaar

ADVANCE

Totale breedte
ZB + 170 mm

Max. gebruikersgewicht
125 kg

Quick-release optie voor transport of voor het
plaatsen van een ander frame

Compact en lichtgewicht voor transport

Rughoogte
270 – 480 mm
in stappen van 15 mm
Rughoek
78° / 82° / 86° / 90° / 94°

Totale lengte
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Ervaar iets anders!

Alles strak gemonteerd op de zitmodule
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De opvallende küschall R33 kenmerkt
zich door het gepatenteerde Low
Impact System! Deze ingebouwde
veertechnologie heeft een
schokabsorberende functie, waardoor
het lichaam van de gebruiker wordt
ontlast. De R33, een revolutionair design
met een onvergelijkbaar comfort.

TECHNISCHE GEGEVENS

R33
Framehoek
75° / 90°
V-frame

exceeds your

Zithoogte
voor: 460 – 510 mm
achter: 430 – 480 mm
in stappen van 10 mm

			 limits

Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 8,6 kg

Zitbreedte
340 – 440 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
300 – 480 mm
in stappen van 10 mm
Draaicirkel
920 – 1000 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 6 kg
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Zitdiepte
350 – 450 mm
in stappen van 25 mm
Low Impact System: een geïntegreerde
schokdemper

Vaste frame connectie voor de beste stijfheid

Zwaartepunt
55 mm/70 mm/
85 mm/100 mm/115 mm
Totale breedte
ZB + 170 mm

Max. gebruikersgewicht
100 kg

Eenvoudige aanpassing van de zithoogte aan de
voorzijde

Lichtgewicht ophanging voor
kledingbeschermers

Rughoogte
270 – 465 mm
in stappen van 15 mm

R33

Rughoek
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Totale lengte
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Een wereldwijd uniek design

Compact voor transport
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TECHNISCHE GEGEVENS

K-SERIES
Framehoek
75° / 90°
V-frame of toelopend
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De küschall K-Series
heeft een doorbraak
veroorzaakt in het
design van vele huidige
rolstoelen. Het minimale
design is uitermate
geschikt voor gebruikers
die op zoek zijn naar
een aantrekkelijke, zeer
betrouwbare en goed
presterende rolstoel.

Zithoogte
voor: 450 – 520 mm
achter: 380 – 490 mm
in stappen van 10 mm
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 7,8 kg

Zitbreedte
320 – 500 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
290 – 480 mm
in stappen van 10 mm

PASSION
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Doordat het zitframe
onafhankelijk van het
rijframe in te stellen is,
is de K-Series geschikt
om aan een brede range
van persoonlijke wensen
tegemoet te komen.

Draaicirkel
920 – 1230 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 5,1 kg
Zitdiepte
350, 375-525 mm
in stappen van 20 mm
Küschall rolstoelen zijn ook uit te voeren met
Matrx ruggen en kussens

Zwaartepunt
80 mm / 95 mm / 110mm/
125 mm / 140 mm

K-SERIES

Totale breedte
ZB + 170 mm

Max. gebruikersgewicht
130 kg

Een «no limits» range

Lichtgewicht en perfecte prestaties

Rughoogte
270 – 480 mm
in stappen van 15 mm
Rughoek
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Totale lengte
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Rugsteun adapter met gelaserde swooshes

Instelbaarheid van het zitframe

Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19
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TECHNISCHE GEGEVENS

K-SERIES ATTRACT
De küschall K-Series Attract
is een rolstoel die voldoet
aan alle wensen van de
eindgebruiker. Door het
toelopende voorframe en de
vier exclusieve matte kleuren
is de Attract een genot voor
het oog.

SEIZE
					
K-SERIES ATTRACT

Zithoogte
voor: 480 – 510 mm
achter: 400 – 480 mm
in stappen van 10 mm
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 10,3 kg

THE
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Framehoek
75° / 90°
toelopend

Zitbreedte
360 – 480 mm
in stappen van 20 mm

									DAY

Onderbeenlengte
290 – 480 mm
in stappen van 10 mm
Draaicirkel
920 – 1230 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 7 kg
Zitdiepte
375 – 475 mm
in stappen van 20 mm
Aantrekkelijk voor iedereen

Zwaartepunt
80 mm / 95 mm /
110 mm / 125 mm
Totale breedte
ZB + 170 mm

Max. gebruikersgewicht
120 kg

Makkelijk in te stellen

Naspanbare zitbekleding met klittenband

Rughoogte
315 – 480 mm
in stappen van 15 mm
Rughoek
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Totale lengte
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Rugsteun vergrendeld bij neerklappen

Achterwielas-verlenging

Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19
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Het unieke horizontale
vouwsysteem zorgt ervoor dat
de küschall Champion één van
de meest compacte rolstoelen
is om mee te reizen. Met
slechts één enkele beweging
kunnen de rolstoel en de
rugsteun in gevouwen positie
gebracht worden. Daarnaast
zorgt de frameopbouw en de
ingenieuze constructie voor
het uiterlijk van een vastframe
rolstoel.

Live

without
borders

TECHNISCHE GEGEVENS

CHAMPION
Framehoek
75° / 85°
recht of toelopend
Zithoogte
voor: 450 – 540 mm
achter: 390 – 490 mm
traploos instelbaar
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 9,2 kg

Zitbreedte
360 – 480 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
320 – 500 mm
traploos instelbaar
Draaicirkel
920 – 1230 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 6,7 kg
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Zitdiepte
340 – 480 mm
in stappen van 20 mm

CHAMPION

Een vastframe rolstoel die vouwt

Transport afmeting met standaard frame

Totale breedte
(dichtgevouwen)
ca. 285 mm
Totale breedte
ZB + 160 mm

Max. gebruikersgewicht
125 kg

Uniek horizontaal vouwmechanisme

Rughoogte
300 – 465 mm
in stappen van 15 mm

Vouwbaar voorframe - optioneel
22 cm

Rughoek
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

33 cm

Het kleinste pakketje ter wereld

Vooraanzicht van een ingevouwen küschall
Champion SK

Totale lengte
75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS

ULTRA-LIGHT

SIMPLY

Framehoek
70° / 80°
recht of toelopend

STYLISH
De küschall Ultra-Light is een
lichtgewicht en compacte rolstoel,
ontworpen om in een actieve levensstijl
te passen door zowel mobiliteit als
onafhankelijkheid te bieden. Het
vouwmechanisme is met één vinger te
bedienen, waardoor ook gebruikers met
beperkte kracht en/of handfunctie de
rolstoel kunnen vouwen.

ULTRA-LIGHT
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Zithoogte
voor: 430 – 530 mm
achter: 390 – 500 mm
in stappen van 10 mm
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 10,1 kg

Zitbreedte
280 – 500 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
200 – 510 mm
in stappen van 10 mm
Draaicirkel
920 – 1230 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 7,2 kg
Zitdiepte
320 – 500 mm
in stappen van 20 mm
Totale breedte
(dichtgevouwen)
ca. 290 mm
Totale breedte
ZB + 180 mm

Max. gebruikersgewicht
130 kg

Beschikbaar in zowel 70 als 80 graden

Kruisframe op de Ultra-Light

Rughoogte
300 – 510 mm
in stappen van 15 mm
Rughoek
82° / 86° / 90° /
94° / 98° / 102°
Totale lengte
70°: ca. 880 mm
80°: ca. 830 mm

Slechts 29cm breed wanneer opgevouwen

Achterwiel fixatie

Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19
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De küschall Compact heeft één
groot verschil met de küschall UltraLight: de afneembare beensteunen.
De beensteunen zijn eenvoudig
wegzwenkbaar voor voorwaartse transfers
en om de rolstoel nog compacter te
maken.
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TECHNISCHE GEGEVENS

COMPACT
Framehoek
70° / 80° / 90°

Zithoogte
voor: 380 – 530 mm
achter: 380 – 500 mm
in stappen van 10 mm
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 11 kg

Zitbreedte
280 – 500 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
210 – 510 mm
in stappen van 10 mm
Draaicirkel
920 – 1230 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 8,3 kg
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Zitdiepte
320 – 500 mm
in stappen van 20 mm

Vouwbaar, funtioneel en compact

Totale breedte
(dichtgevouwen)
ca. 290 mm

COMPACT

Totale breedte
ZB + 180 mm

Max. gebruikersgewicht
130 kg

Drie verschillende beensteunhoeken: 70, 80 en
90 graden

Te vouwen met één vinger

Rughoogte
300 – 510 mm
in stappen van 15 mm
Rughoek
82° / 86° / 90° /
94° / 98° / 102 °
Totale lengte
70°: ca. 940 mm
80°: ca. 890 mm
90°: ca. 840 mm

Transportpakket

Makkelijk aan te passen aan de gebruiker

Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19
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			Go ANywhere
Do AnYTHING
COMPACT ATTRACT

COMPACT ATTRACT
Framehoek
70° / 90°

Zithoogte
voor: 430 – 520 mm
achter: 400 – 490 mm
in stappen van 10 mm
Veilige hellingshoek
7°

Gewicht
ca. 11,3 kg

De Compact attract is het kleine
zusje van de Compact. De Compact
attract voldoet aan alle wensen
van de eindgebruiker. Door de
instelmogelijkheden is de Attract
perfect aan te passen aan de wensen
van de gebruiker.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Zitbreedte
360 – 500 mm
in stappen van 20 mm
Onderbeenlengte
380 – 460 mm
in stappen van 10 mm
Draaicirkel
920 – 1125 mm

Transportgewicht
(zonder achterwielen)
ca. 8,7 kg
Zitdiepte
360 – 500 mm
in stappen van 20 mm

Tijdloos en eenvoudig

Totale breedte
(dichtgevouwen)
ca. 300 mm
Totale breedte
ZB + 180 mm

Max. gebruikersgewicht
130 kg

Transporteerbaar door de smalle breedte

Verticale adapterplaat met instelmogelijkheden

Rughoogte
330 – 495 mm
in stappen van 15 mm
Rughoek
82° / 86° / 90° /
94° / 98° / 102 °
Totale lengte
70°: ca. 985 mm
90°: ca. 895 mm
w/out legrest: 690 mm

T-armsteun met zachte armlegger en
kledingbeschermers

Duwrem

Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19
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VERGELIJKINGSTABEL
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Model

THE KSL

KÜSCHALL ADVANCE

KÜSCHALL R33

KÜSCHALL K-SERIES

KÜSCHALL K-SERIES attract

KÜSCHALL CHAMPION

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL COMPACT

KÜSCHALL COMPACT attract

Omschrijving

Puur en vederlicht

Een compleet nieuwe
ervaring

Geïnspireerde
technologie

Grenzeloos

Aantrekkelijk

Onbegrensde
mogelijkheden

Ga waar je wilt. Doe wat
je wilt.

Opklapbaar, functioneel,
compact

Tijdloos en eenvoudig

Frametype

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vouwbaar

Vouwbaar

Vouwbaar

Vouwbaar

Max.
gebruikersgewicht

100 kg

125 kg

100 kg

130 kg

120 kg

125 kg

130 kg

130 kg

130 kg

Gewicht

ca. 6,8 kg

ca. 8,8 kg

ca. 8,6 kg

ca. 7,8 kg

ca. 10,3 kg

ca. 9,2 kg

ca. 10,1 kg

ca. 11 kg

ca. 11,3 kg

Transportgewicht

ca. 4,3 kg

ca. 6,2 kg

ca. 6 kg

ca. 5,1 kg

ca. 7 kg

ca. 6,7 kg

ca. 7,2 kg

ca. 8,3 kg

ca. 8,7 kg

Totale lengte

75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm

70°: ca. 880 mm
80°: ca. 830 mm

70°: ca. 940 mm
80°: ca. 890 mm
90°: ca. 840 mm

70°: ca. 985 mm
90°: ca. 895 mm
zonder beensteun: 690 mm

Totale breedte

ZB + 170 mm

ZB + 170 mm

ZB + 170 mm

ZB + 170 mm

ZB + 170 mm

ZB + 160 mm

ZB + 180 mm

ZB + 180 mm

ZB +180 mm

Totale breedte
(dichtgevouwen)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ca. 285 mm

ca. 290 mm

ca. 290 mm

ca. 300 mm

Framehoek

75°/90°
V-frame of toelopend

75°/90°
V-frame of toelopend

75°/90°
V-frame

75°/90°
V-frame of toelopend

75°/90°
toelopend

75°/85°
recht of toelopend

70°/80°
recht of toelopend

70°/80°/90°

70°/90°

Zitbreedte
(ZB)

340 - 440 mm
(in stappen van 20 mm)

340 - 460 mm
(in stappen van 20 mm)

340 - 440 mm
(in stappen van 20 mm)

320 – 500 mm
(in stappen van 20 mm)

360 - 480 mm
(in stappen van 20 mm)

360 - 480 mm
(in stappen van 20 mm)

280 - 500 mm
(in stappen van 20 mm)

280 - 500 mm
(in stappen van 20 mm)

360 - 500 mm
(in stappen van 20 mm)

Zitdiepte
(ZD)

385 - 485 mm
(in stappen van 25 mm)

360 - 520 mm
(in stappen van 20 mm)

350 – 450 mm
(in stappen van 25 mm)

350, 375-525 mm
(in stappen van 20 mm)

375 - 475 mm
(in stappen van 20 mm)

340 - 480 mm
(in stappen van 20 mm)

320 - 500 mm
(in stappen van 20 mm)

320 - 500 mm
(in stappen van 20 mm)

360 - 500 mm
(in stappen van 20 mm)

Zithoogte
(ZH)

voor: 450 - 530 mm
achter: 400 - 480 mm
(in stappen van 10 mm)

voor: 450 - 550 mm
achter: 390 - 490 mm
traploos instelbaar

voor: 460 - 510 mm
achter: 430 - 480 mm
(in stappen van 10 mm)

voor: 450 - 520 mm
achter: 380 - 490 mm
(in stappen van 10 mm)

voor: 480 - 510 mm
achter: 400 - 480 mm
(in stappen van 10 mm)

voor: 450 - 540 mm
achter: 390 - 490 mm
(traploos instelbaar)

voor: 430 - 530 mm
achter: 390 - 500 mm
(in stappen van 10 mm)

voor: 380 - 530 mm
achter: 380 - 500 mm
(in stappen van 10 mm)

voor: 430 - 520 mm
achter: 400 - 490 mm
(in stappen van 10 mm)

Onderbeenlengte
(OL)

350 - 500 mm
(in stappen van 10 mm)

220 - 520 mm
traploos instelbaar

300 - 480 mm
(in stappen van 10 mm)

290 - 480 mm
(in stappen van 10 mm)

290 - 480 mm
(in stappen van 10 mm)

320 - 500 mm
(traploos instelbaar)

200 - 510 mm
(in stappen van 10 mm)

210 - 510 mm
(in stappen van 10 mm)

380 - 460 mm
(in stappen van 10 mm)

Rughoogte
(RH)

270 - 420 mm
(in stappen van 15 mm)

270 - 480 mm
(in stappen van 15 mm)

270 - 465 mm
(in stappen van 15 mm)

270 - 480 mm
(in stappen van 15 mm)

315 - 480 mm
(in stappen van 15 mm)

300 - 465 mm
(in stappen van 15 mm)

300 - 510 mm
(in stappen van 15 mm)

300 - 510 mm
(in stappen van 15 mm)

330 - 495 mm
(in stappen van 15 mm)

Rughoek
(RH)

74°/78°/82°/86°/90°

78°/82°/86°/90°/94°

74°/78°/82°/86°/90°

74°/78°/82°/86°/90°

74°/78°/82°/86°/90°

76°/80.5°/85°/89.5°/94°

82°/86°/90°/94°/98°/102°

82°/86°/90°/94°/98°/102°

82°/86°/90°/94°/98°/102°

Veilige hellingshoek

7°

7°

7°

7°

7°

7°

7°

7°

7°

Draaicirkel

920 - 1230 mm

920 - 1230 mm

920 - 1000 mm

920 - 1230 mm

920 - 1230 mm

920 - 1230 mm

920 - 1230 mm

920 - 1230 mm

920 - 1125 mm

Crash test

-

-

-

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm. Gewicht en afmetingen kunnen
verschillen naargelang de configuratie van de stoel.
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KLEUREN
OOK JIJ BENT ONDERDEEL VAN HET MYKUSCHALL TEAM:
5. Ivory white

6. Neon pink***

7. Neon red***

U

14. Neon
green***

19. Glossy black

20. Umber glaze

21. Royal blue

23. Polished
frame

15. Neon
yellow***

16. Flashy yellow 17. Dynamite
orange

KÜSCHALL
ADVANCE

KÜSCHALL
R33

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

* Ruwe materialen, geen kleureffecten

1. B-Blue

2. Arctic blue

CPS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B-Blue
Arctic blue
Olive
Techno-anthracite
Chrome
Champagne
Copper glaze
Comet red

THE KSL

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

U
N

24. Red mat

25. Caramel
bronze

KÜSCHALL
KÜSCHALL
KÜSCHALL
K-SERIES K-SERIES attract CHAMPION

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
-

** Personaliseer je rolstoel met de MYküschall service

3. Olive

4. Technoanthracite

KÜSCHALL KÜSCHALL
ADVANCE
R33

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

18. Atomic violet 29. Carbon*

IE

U
IE
N
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1. Attract black
2. Smokey grey
3. Attract blue
4. Attract grey
5. Ivory white
6. Neon pink***
7. Neon red***
8. Attract red
9. Nitro pink
10. Black mat
11. Night shimmer
12. Mercury blue
13. Mint green
14. Neon green***
15. Neon yellow***
16. Flashy yellow
17. Dynamite orange
18. Atomic violet
19. Glossy black
20.Umber glaze
21. Royal blue
22. Silver grey
23. Polished frame
24. Red mat
25. Caramel bronze
26. Royal red
27. Purple fire
28. Titanium frame
29. Carbon frame

THE KSL

JIJ HEBT EEN IDEE, WIJ BRENGEN HET TOT LEVEN!

28. Titan*

N

12. Mercury blue 13. Mint green

W

11. Night
shimmer

Framekleuren

9. Nitro pink

IE

U
IE
N

10. Black mat

22. Silver grey

8. Attract red

5. Chrome

26.Royal red

KÜSCHALL
ULTRA-LIGHT

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

27. Purple fire

MYküschall**

KÜSCHALL
K-SERIES

KÜSCHALL
K-SERIES attract

KÜSCHALL
CHAMPION

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

7. Copper glaze

✓
✓
✓
✓
-

8. Comet red

KÜSCHALL
KÜSCHALL
KÜSCHALL
ULTRA-LIGHT COMPACT COMPACT attract

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

LEGENDA

KÜSCHALL
KÜSCHALL
COMPACT COMPACT attract

*** Langere levertijd (+5 dagen)

6. Champagne

Uit het samenspel van 35 jaar ervaring en innovatie is MYküschall ontstaan. Deze aparte afdeling creëert op
maat gemaakte, “designed for life” rolstoelen, die perfect matchen met jouw persoonlijkheid en levensstijl.
Zowel technische als esthetische aanpassingen zijn mogelijk. Er zijn vele mogelijkheden om de rolstoel aan te
passen aan verschillende persoonlijke behoeften. Aan de hand van therapeutische richtlijnen kan MYküschall de
rolstoel aanpassen aan de individuele behoeften van de gebruiker. Hierdoor zal het comfort en de rijprestatie
van de rolstoel verbeteren. Van armlegger tot speciale bekleding, veel is mogelijk!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

1. Personaliseer het voorframe van jouw
rolstoel: je naam, een paar woorden,
of zelfs je handtekening kan geprint
worden op het frame. Wees niet bang
voor het wegvegen van de letters, want
alles wordt speciaal behandeld met een
finishlaag.

1.

2.

2. B
 en je op zoek naar andere banden?
Voor sommige banden kies je je eigen
kleur.
3. Voeg een kleur toe aan jouw Spinergy
LXK wielen. Spaken zijn mogelijk in
zwart, wit, blauw, rood, geel, oranje,
en paars of groen. Natuurlijk zijn ook
combinaties mogelijk!
4.Wil je een eigen framekleur? De enige
beperking is je verbeelding.

3.

MYKÜSCHALL

4. Attract grey

W

3. Attract blue

W

2. Smokey grey

W

1. Attract black

4.

De tevredenheid van de klant is voor küschall het belangrijkste! We hebben de meest ervaren küschall
medewerkers bij elkaar gebracht met vele jaren ervaring. Van klantenservice tot productie, al deze
medewerkers werken samen om te voldoen aan je persoonlijke behoeften.

Wheelchairs as unique as you are!
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EXCLUSIEVE MATERIALEN VOOR
EXTREME ROLSTOELGEBRUIKERS.
Door het slanke tijdloze, ontwerp en gebruik
van duurzame en lichtgewicht materialen, is
de Prestige Collection de ideale keuze voor
extreme rolstoelgebruikers.

31

CHAMPION | K-SERIES

30

THE PRESTIGE COLLECTION

Streng geselecteerde materialen
voor een perfect design. Ervaar zelf
de superieure rijeigenschappen
met uitzonderlijke kracht en een
spetterend uiterlijk. De hoogwaardige
materialen Titanium en Carbon laten
niets te wensen over.

Titanium frame

Spinergy achterwielen

Titanium rugbuis

Titanium voetensteun

Met de küschall K-Series en de küschall
Champion in titanium of carbon
uitvoering ben je steeds bij met de
nieuwste fashion trends. Ze bieden elk
iets unieks om toe te voegen aan jouw
persoonlijke, dagelijkse levensstijl.
Carbon spatborden

Carbon voetensteun

Deze tijdloze designs zijn beschikbaar voor
zowel een vast als een vouwbaar frame.
Ze zijn duurzaam en individueel samen te
stellen om aan te sluiten bij iedere wens van
de gebruiker.
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De Matrx Elite rug biedt gerichte en comfortabele ondersteuning voor
een betere houding en mobiliteit. De rug is zo gevormd dat het de
natuurlijke lichaamscontouren volgt en daardoor is dit aantrekkelijke,
lichtgewicht ontwerp ideaal voor iedereen.
De Matrx Elite Deep rug is ontworpen met ingebouwde laterale
ondersteuning en biedt aanvullende rompondersteuning waar dat
het meest nodig is. Ontwikkeld met een uitsparing ter hoogte van de
heupen en schouders draagt het bij aan de bewegingsvrijheid voor
rolstoelgebruikers die een actieve levensstijl hebben.

MATRX

Matrx Elite Back

Matrx Elite Deep Back

Matrx MX1 Back

De Matrx MX1 rug is ontworpen voor actieve gebruikers die een
topprestatie eisen. Deze laatste innovatie in rugondersteuning
combineert superieure positionering met functionaliteit. De montageopties bieden de mogelijkheid om aanpassingen te maken in
positionering. Daarnaast is de rug extreem licht door het gebruik van
carbon.
Het Matrx Vi kussen biedt huidbescherming en extra ondersteuning
voor een goede zithouding voor mensen met een redelijke tot grote
kans op beschadiging van de huid. Het oppervlak van het kussen is
verdeeld in drie secties om schuif- en wrijfkrachten op de huid te
voorkomen en biedt meer stabiliteit, ondersteuning en comfort.

Matrx Vi

Matrx Libra

Het Matrx Libra kussen combineert een zeer veerkrachtige
schuimbasis met een dubbele, vloeibare gelpak voor een optimale
bescherming bij de botpunten en stabiliteit voor het bekken.
Aanbevolen voor alle gebruikers, ook voor hen die een verhoogd
risico hebben op huidletsel.

Voor meer informatie zie: motionconcepts.com

EXTRA ONDERSTEUNING
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alber twion

alber e-motion

alber e-fix

Efficiënt, smart en veel
rijplezier...dat is in een notendop
de lichte en snelle twionhoepelondersteuning voor de
actieve rolstoelgebruiker. De
wielen zijn met een gewicht
vanaf slechts 6 kg per stuk
incl. accu echt lichtgewicht
te noemen. De compacte
en stille wielen zorgen voor
een ondersteuning met een
snelheid van max. 10 km/u.
Met het optionele Mobility Plus
Pakket kan de gebruiker via een
smartphone direct met de twion
wielen communiceren.

De Alber e-motion is een
hoepelondersteuning met
hetzelfde principe als bij een
elektrische fiets: de elektrische
motoren, die in de wielnaven
zijn geïntegreerd, ondersteunen
de hoepelbeweging van de
rolstoelgebruiker. Het kost
daardoor minder inspanning om
langere afstanden af te leggen.
De gebruiker blijft op deze
manier actief en zelfstandig. Ook
worden spieren en gewrichten
minder belast. De mate van
ondersteuning van de e-motion
is per wiel instelbaar.

Klein, licht en wendbaar. De e-fix maakt van een
handbewogen rolstoel een elektrische rolstoel en
zorgt voor meer mobiliteit en onafhankelijkheid
voor de gebruiker. De e-fix is ideaal voor gebruik
in kleine ruimtes en is gemakkelijk in de auto te
vervoeren doordat hij zeer licht en compact is. De
kleine Li-Ionen accu is met slechts 2 kg extreem
licht en met een breedte van 8 cm erg smal.

Voor meer informatie zie: www.alber.nl

THE KSL HAS BECOME
A PART OF ME

I’M JOHANNES
FROM BERLIN IN
GERMANY
and i’m a 26 year old paraplegic.
My level of injury is L1 incomplete.
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A good wheelchair is the first step to a truly

Once my chair was made and arrived I was a

independent life. At the same time it is one of the

happy paraplegic. The fixed frame makes a huge

most complicated choices you have when you

difference in how it drives. Every push feels more

can’t walk. The right wheelchair influences every

efficient and the frame feels so solid dropping

part of your daily activities. It’s the first object you

down curbs and going fast that this alone makes

see when you wake up and last when you go to

you more confident moving around.

bed at night.

As a design conscious person who lives in the

TESTIMONIAL

city, looks do matter. The KSL is so minimalistic
I was lucky that the hospital I had my rehab in

in design that it goes with everything. I feel good

had a wide variety of chairs to try and test. As you

taking it out to the forest adventuring with my

spend more and more time up in your chair and

dog. At the same time it is the perfect partner in

learn how to use it, you start feeling what is right

crime for nights out in town, it feels right at home,

for you. After trying several brands my therapist

in a bar or on a date.

gave me a küschall K-Series to try for a week.

I have owned a KSL for nearly two years now. It
has become a part of me. It feels like a part of my

It felt right from the first day I spent in it. So

body and still feels good every time I transfer into

I started looking at the chairs available from

it. I have put it through a lot in our time together.

küschall. As I am a person who always tries to

Beaches from the Baltic to the Mediterranean Sea.

optimize the idea of a custom chair where I could

hills, mountains and forests. Nothing has broken

choose every parameter and make it my own

yet and I never have to worry about it.

appealed to me.

I think all this makes a great chair. It should never
be the wheelchair which makes you stop and

The KSL is all this. Not only is it a light chair

think. It should feel like a part of your body and

which is made to your measurements but it also

never let you down. At the end of the day you

is so minimalistic and good looking that I fell in

have to rely on it at all times.

love with it at first sight. Having had a küschall

The KSL ticks all those boxes for me and I feel

K-Series fitted to me it was easy to find the right

uncomfortable when it’s further away from me

measurements.

than arms reach.
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JOUW KÜSCHALL
DEALER

