
 

Jutter Click and Go  

Met dit systeem maakt u van uw eigen rolstoel in een 
handomdraai, zonder gereedschap, een all-terrain rolstoel. 

 Lichte doch sterke constructie 
 Eenvoudig te (de)monteren 
 Vergt weinig ruimte, dus gemakkelijk mee te nemen 
 In hoogte verstelbaar voor goede balans 
 Welkome aanvulling op persoonlijke uitrusting 

 
http://www.offtheroadwheels.nl/rolstoelen/jutter-click-go/ 
 
 

Jutter:  

 licht (35 kg) 
 volledig van kunststof, dus sterk 
 uitermate stabiel, dankzij grote gele ballonbanden 
 gemakkelijk voort te duwen, ook op oneffen terrein 
 demontabel 
 makkelijke instap door wegdraaibare armleuning 
 accessoires: 

veiligheidsbeugel, hangtas voor persoonlijke 
eigendommen, parasol. 

http://www.offtheroadwheels.nl/rolstoelen/rolstoel-2/ 

 

Jutter Wombat  

 Eenvoudig gedeeltelijk demontabel 
 Makkelijke instap door twee opklapbare 

armleuningen 
 Voetsteun in lengte verstelbaar (!) 
 Verstelbare beenleggers 
 Door dubbel gelagerde zwenkwielen zeer 

wendbaar 
 Maximale belasting 110 kg; 
 Zeer geschikt voor alle onverharde terreinen 

en in de sneeuw. 
 Leverbaar in diverse kleuren 
 met een handrem voor de duwer 

 
http://www.offtheroadwheels.nl/rolstoelen/jutter-wombat/ 
 

http://www.offtheroadwheels.nl/rolstoelen/jutter-click-go/
http://www.offtheroadwheels.nl/rolstoelen/rolstoel-2/
http://offtheroadwheels.nl/rolstoel/sneeuw.htm
http://www.offtheroadwheels.nl/rolstoelen/jutter-wombat/


 

DE-BUG 

 Kantelbare zitting (zit- en ruggedeelte instelbaar en naar achter te klappen) 
 Kantelbare rugleuning (rugleuning instelbaar en 

naar achter te klappen)  
 Hoofdsteun: concaafvormig of driedelig met 

zijsteunen 
 "Gewone" voorwielen voor gebruik binnen, op 

verhard terrein, onder de douche of in het 
zwembad 

 Laterale thoracale ondersteuningsset 
 Borstgordel met D-ring-sluiting 
 Vierpuntsgordel 
 Tweedelig kussen met ritssluiting: uitneembaar, 

uitwasbaar, UV-bestendig en voorzien van anti-schimmel coating 
 Quick-release pinnen om de De-Bug zonder gereedschap snel te demonteren 
 Parasol met houder 
 Hengelsteun 
 Drinkbekerhouder 
 Powder-coating met kleur naar wens: customize je de-bug! 

De De-Bug is voor individuele gebruikers geheel naar het lichaam te bouwen. 
Hiervoor wordt het lichaam op vijf plekken opgemeten, wordt de breedte van de stoel 
bepaald, het gewicht van de gebruiker meegenomen en het huidige kussen. Hiermee 
wordt optimaal zit- en gebruikscomfort gegarandeerd! 

http://www.offroadsolutions.nl/?page=de-bug 

 

OFF ROAD SOLUTIONS' HAPPY WHEELS 

Met de Off Road Solutions' Happy Wheels bouwt u 
uw eigen handgeduwde rolstoel in een oogwenk om 
tot stoere off road rolstoel! 

Klik je wielen los, plaats de ballonbanden daarvoor in 
de plaats en je kunt het strand op of de natuur in. De 
Happy Wheels zijn goedkoper dan complete strand- 
en off road rolstoelen, kinderlijk eenvoudig in het 
gebruik, makkelijk mee te nemen en van superieure 
kwaliteit! 

De set bestaat uit twee EuroTrax ballonbanden met 
binnenwerk, kogellagers, afstandhouders en assen. Geschikt voor rolstoelen met 12 
mm of 12,7 mm assen. In de praktijk is deze oplossing geschikt gebleken voor 
mensen tot ca. 75 kg.  

http://www.offroadsolutions.nl/?page=de-bug


http://www.offroadsolutions.nl/?page=happywheels 

 

De Tiralo 2  

 Op de comfortabele stretcher is het heerlijk 
ontspannen. De drijvers rondom zorgen ervoor dat 
je je daadwerkelijk ín het water kunt begeven, kunt 
drijven en het water voelen. Dichter bij de 
"zwemervaring" kun je niet komen!  

 De ballonbanden zorgen ervoor dat de Tiralo 2 zich 
over elk type ondergrond kan voortbewegen. En 
door de unieke trekstang gaat dit aanmerkelijk 
lichter dan met de conventionele duw-rolstoelen die 
op de markt zijn! 

 De Tiralo 2 is zeer eenvoudig in het onderhoud, na 
gebruik even afspoelen met zoet water is voldoende. Mocht er toch iets stuk 
gaan: elk onderdeel is apart te bestellen zodat reparatie snel en goedkoop is. 

 Tot slot: De Tiralo 2 is inklapbaar en demonteerbaar, zodat ze in de meeste 
auto's getransporteerd kan worden. Dat is wel zo handig wanneer je haar mee 
wil nemen naar jouw vakantiebestemming! 

http://www.offroadsolutions.nl/?page=tiralo 

 

Hippocampe 

 De dubbele banden van deze stoel blijken de veel voorkomende ballonbanden 
prima te vervangen.  

 Om er zelf in en uit te kunnen, moest 
de stoel een lage instap hebben en om 
toch je benen kwijt te kunnen, is hij aan 
de voorzijde langer gemaakt.  

 Door het gebruik van speciale 
materialen wordt de stoel niet te warm 
in de zon, kan hij tegen zee- en 
chloorwater en wordt hij niet te koud in 
de winter.  

 De stoel is op te vouwen en in een tas 
in de auto te zetten.  

 Met zijn 14Kg is hij ook te tillen en overal mee naar toe te nemen. 

http://www.hendrikscare.eu/artical/BROCHURE%20PLAGE%20GB%202012.pdf 

 

http://www.offroadsolutions.nl/?page=happywheels
http://www.offroadsolutions.nl/?page=tiralo
http://www.hendrikscare.eu/artical/BROCHURE%20PLAGE%20GB%202012.pdf

