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 ONBEGRENSTE   A FLEXIBILITEIT
Ontworpen voor eenvoudige en nauwkeurige 
installatie, gemak van instellen en modern gestyled. 
Van de innovatieve DEX-hardware, het gebruik van 
hoogwaardige materialen tot het eenvoudig monteren en 
instellen van de Axiom Rug met slechts één steeksleutel. 
De Axiom Rug heeft het allemaal.

De Axiom Rug biedt de gebruiker de best instelbare 
hardware ooit. Kies een Axiom Rughleuning voor uw 
rolstoel, onze ongeloofelijk intuïtieve geINDEXeerde 
(DEX) hardware maakt de montage en het instellen van 
de Axiom Rug een fluitje van een cent! De montageklem 
van DEX-hardware neemt zo min mogelijk ruimte in op de 
rugbuis en is compatible met rugbuizen in allerlei maten 
en buisdiameters.  

TOEPASBAAR
UNIVERSEEL



MONTAGE EN INSTELLEN MET
SLECHTS ÉÉN SLEUTEL!

De Axiom Rug biedt een onafhankelijke verstelling 
van hoogte, diepte en hoek zonder dat de klem op de 
rugbuis verplaatst hoeft te worden. De indexering in de 
DEX-hardware zorgt voor een eenvoudige symmetrische 
uitlijning. DEX-hardware maakt het mogelijk om de 
Axiom Rug in te stellen  op de gewenste maatvoering 
terwijl de gebruiker in de rolstoel zit. 

 ONBEGRENSTE   A FLEXIBILITEIT

Zoals u gewend bent van het Axiom-merk, is het 
ontwerp van de Axiom Rug geen compromis tussen 
duurzaamheid en comfort. Gebouwd met schuim van 
hoge kwaliteit, hoge veerkracht en  bekleed met de 
revolutionaire Darlexx®-stof. Deze stretchstof met  de 
elastische monolithische membraanlaag is ademend en 
toch waterdicht, u kunt dus koel blijven op een warme 
dag en hoeft u zich geen zorgen te maken als u in de 
regen rijdt!

Verwijder de Axiom Back in een handomdraai! Duw de 
hendels aan de onderzijde in en til de achterkant op 
om de Axiom Rug te verwijderen. De hoge pinnen en 
kegelvormige ontvangers zorgen ervoor dat de Axiom 
Rug bij montage automatisch weer precies op juiste plaats 
wordt gemonteerd. Duw de Axiom Rug naar beneden, je 
hoort een klik en de rug zit weer vast. De Axiom Rug en 
DEX montagemateriaal zijn succesvol gecrashtest volgens 
ISO 7176-19, u kunt er dus op vertrouwen dat de Axiom 
Rug u een veilige ondersteuning biedt.

BEVESTIGING MOGELIJKHEID KWALITEIT
EENVOUDIGE VEEL  INSTEL- HOGE



RUG SCHAAL DESIGN
Antropometrische gegevens werden gebruikt om te begrijpen hoe van de vorm van de rug 
verandert naarmate hoogte en breedte wijzigen om de best mogelijke pasvorm te creëren 
met het kleinste aantal vormen. Axiom-ruggen zijn ontworpen met een lichtgewicht aluminium 
schaal welke is gevormd in 3 verschillende contourvormen en 3 niveaus van ondersteuning, 
waardoor een optimale rompstabiliteit en een persoonlijke pasvorm wordt bereikt.

Max Gewicht

136 kg

Breedte Range

12” - 22”

Instelbaarheid

20° Hoek
2.35” Hoogte 
+2” breedte 
1.5” Diepte 

Crashtest

ISO 7176-19
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De juiste vorm wordt bepaald door de mate van 
laterale en posteriore ondersteuning die nodig is
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P O S T E R I O R

2.25”

P O S T E R I O R  L AT E R A L

3.65”

D E E P  L AT E R A L

6.0”

Offering three levels of support to accommodate 
varying levels of injury and torso heights.

8 ” 10 ” 12 ” 14” 16 ” 18 ” 20 ” 2 2 ”
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Axiom biedt 3 hoogtes van ondersteuning voor verschillende 
mate van ondersteuning en lengte van  de gebruiker

085-8786144  |  info@mobilityproducts.nl  |  www.mobilityproducts.nl


