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Flexibel in oplossingen

®
Het TriflexPLUS systeem is het
ideale rolstoelvastzetsysteem om
rolstoelen gebruiksvriendelijker en
dus veiliger vast te zetten. Hierbij
wordt de rolstoel vastgezet op vier
punten. Het systeem is volledig in
de vloer weggewerkt en behoeft
geen separate opbergbak om dit in
op te bergen. Het principe is
gebaseerd rondom een centrale
ontgrendelingsunit die met behulp
van vaste binnen-/buitenkabels de
vier spanbanden met haak ont-
grendelt. Hiervoor is een minimale
trekbeweging nodig. Met een sim-
pele druk op de rode knop (zie
foto) is alles weer vergrendeld. Het
enige wat u nu hoeft te doen is de
rolstoel langzaam naar voren en
naar achteren bewegen. Hierdoor
staat de rolstoel zonder speling
vast. Tijdens het rijden zal de rol-
stoel steeds vaster komen te staan.

Het systeem wordt gecompleteerd
met een geïntegreerde driepunts-
rolgordel die ook volledig in de
vloer is opgeborgen. Het bovenste
gordelpunt is naar wens op de
juiste hoogtemaat in te stellen.

De voordelen:
- M1-gecertificeerd inbouw rolstoel-
vastzetsysteem.
- Multifunctioneel gebruik in com-
binatie met Flexus PRO klap-
stoelen.
- Door de eenvoudige bediening
zeer gebruiksvriendelijk.
- Deze eenvoud bevordert het
correct vastzetten van de rolstoel.
- Door gebruik van een speciaal
verhoogd kokerprofiel valt
eventueel vuil en vocht niet in de
retractors.
- Geen elektro-onderdelen in de
vloer.

TriflexPLUS omvat:
- Een gecertificeerde M1-vloer
voorzien van 4 of 6 stuks
inbouwvastzetsystemen voor
rolstoelen volgens ISO-10542.
- 4 stuks airline-rails voor de
bevestiging van 8 stuks
M1 FlexusPRO klapstoelen.

Dit systeem is uit te breiden met
o.a.:
- Volautomatische rolstoellift
- Gestoffeerde zijwandpanelen.
- Gestoffeerde hemelpanelen
- Verlaagde instap rechtsvoor.
- Elektrische uitschuiftrede
- Elektrische dakventilator
- Warmwater- of standkachel
- Diversen: noodhamerpakket,
brandblusser en RDW-taxi/
rolstoelkeuring.


