NL

Korte geschiedenis van de
Hippocampe
Korte geschiedenis van de Hippocampe: Patrice Fauconey,
oud

militair

en

helicopter

mecanicien,

kreeg

door

een

snowboardongeval een dwarslaesie. Ondanks zijn handicap
wilde hij graag blijven sporten. Samen met zijn fysiotherapeut
Vincent Leroy ontwikkelde hij een rolstoel waarmee je het
strand op kan en zelfs de zee in. Dit was de start van de
Hippocampe.

De Franse onderneming Vipamat ontwikkelt , produceert
en distribueert een gamma aan rolstoelen, die mensen
met een verminderde mobiliteit toegang geven tot
vrijetijdsactiviteiten die voorheen onhaalbaar waren.

Onze bedrijfsfilosofie: Ontwikkelen van kwalitatief
hoogwaardige - en innovatieve producten samen
met de eindgebruikers.
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Patrice Fauconey en Vincent Leroy
beide directeur/eigenaar van Vipamat.
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Stel uw Hippocampe samen

naar eigen wens

Verstelbare
hoofdsteun

In hoogte
verstelbare rug

Verstelbare -en
draaibare armleuningen

Individueel af te stellen
naar
behoefte
van
de gebruiker dankzij
de
mogelijkheid
tot
aanpassing van hoogte en
lengte.

Regelbaar in hoogte en
hoek, hij past zich perfect
aan de gebruiker aan.

Verwijderbaar en draaibaar
wat de transfer in en uit de
stoel makkelijker maakt.

Heupgordel

Borstfixatie harnas

Thermische
warmhoudzak

Optimaliseert de positie
van de gebruiker in de
rolstoel.

Van elastisch neopreen,
comfortabel en waterafstotend,
vergemakkelijkt het houvast
en het positioneren van de
gebruiker.

Een
comfortabele
en
weersbestendige oplossing
die de gebruiker beschermt
tegen kou en regen.

Beschermnetjes

Parkeerremmen

Kunnen aangebracht worden
bij de armleuningen of
de voeten zodat deze
beschermd worden.

Draaibaar en roestvrij,
voorzien de gebruiker in
makkelijke transfer en
stabiliteit op een helling.

Vrijetijdsactiviteiten voor
iedereen en overal!
De Hippocampe terreinrolstoel begeleidt u tijdens uw
vrijetijdsactiviteiten in de buitenlucht. Deze veelzijdig
inzetbare rolstoel maakt het mogelijk onvergetelijke
momenten te beleven met je dierbaren.
Transporttas

Ski voor

De transporttas beschermt
uw rolstoel gedurende
reizen met de auto of het
vliegtuig.

Ski's achter

Zijn talrijke opties voor comfort maken de Hippocampe
tot een echte outdoor allrounder.
Geniet van wandelingen in de natuur, zwemmen en
wandelingen in de sneeuw, ontdek nieuwe Horizons.

Ballonbanden

Eigenschappen
Maten

S M L XL

Kleuren

Belangrijkste vrijetijdsactiviteiten
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-Wandelen -Kajakken -Skien
-Zwemmen

-Surfen
-Duiken

-Reizen

Vervangen de banden
met dubbele velg en
maken het lichter een
volwassene door het
mulle zand te duwen.

Bagage tasje

Het bagagetasje is te
gebruiken voor uw kleine
persoonlijke bezittingen
tijdens uitstapjes.

Maken lopen in de
sneeuw
makkelijker,
passen zich aan de
ondergrond
aan
en
voorkomen het ophopen
van sneeuw tussen de
banden.
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Accessoires inbegrepen

Parkeerremmen
Draaibaar en roestvrij,
voorzien de gebruiker in
makkelijke transfer en
stabiliteit op een helling.

Verstelbare -en
draaibare armleuningen

Wieldichters voor
24 inch velgen

Verwijderbaar en draaibaar
wat de transfer in en uit de
stoel makkelijker maakt.

Het moderne design
van
de
wieldichters
beschermt de handen
van de gebruikers tijdens
sportieve activiteiten.

ke
Leu gift
drinkbeker
met houder
inbegrepen

Stel uw Hippocampe samen

naar eigen wens

U houdt van hardlopen , de
marathon maakt het mogelijk!
De

Hippocampe

Maraton

is

de

perfecte

hardlooprolstoel. Deze maakt het voor iedereen
mogelijk deel te nemen aan hardloopevenementen.
De lichte spaakwielen dragen bij aan een verbeterde
wegligging op het asfalt. Het design van de duwbeugel
en zijn handvatten optimaliseren het duwgemak en de

Verstelbare
hoofdsteun

In hoogte
verstelbare rug

Individueel af te stellen
naar
behoefte
van
de gebruiker dankzij
de
mogelijkheid
tot
aanpassing van hoogte en
lengte.

Regelbaar in hoogte en
hoek, hij past zich pperfect
aan de gebruiker aan.

Beschermnetjes
Kunnen aangebracht worden
bij de armleuningen of
de voeten zodat deze
beschermd worden.

wendbaarheid.
Ontwikkelt in samenwerking met zijn gebruikers en

De transporttas beschermt
uw rolstoel gedurende
reizen met de auto of het
vliegtuig.

Bagage tasje

atleten, opdat hij aan uw verwachtingen voldoet.
Eigenschappen
Maten

M L

Kleuren

Belangrijkste vrijetijdsactiviteiten
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Transporttas

-Hardloopevenement -Marathon
-Wandelingen
-Triathlon

Heupgordel

Borstfixatie harnas

Optimaliseert de positie
van de gebruiker in de
rolstoel.

Van elastisch neopreen,
comfortabel en waterafstotend,
vergemakkelijkt het houvast
en het positioneren van de
gebruiker.

Thermische
warmhoudzak
Een
comfortabele
en
weersbestendige oplossing
die de gebruiker beschermt
tegen kou en regen.

Het bagagetasje is te
gebruiken voor uw kleine
persoonlijke bezittingen
tijdens uitstapjes.
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Maak uw zwembad toegankelijk
met de Hippocampe.
Zwemmen is de meest beoefende sport door mensen
met een beperking.

Toegankelijkheid
Innovatief Veiligheid
Roestvrij Hygiëne
Makkelijk te bedienen

Parkeerremmen
voor de transfer
inbegrepen

Zwembaden toegankelijk
voor iedereen
De

hippocampe

makkelijker

voor

zwembadrolstoel
mensen

met

maakt

het

verminderde

mobiliteit een zwembad te betreden.
Makkelijk te gebruiken en hygiënisch begeleid hij
mensen van de kleedkamer tot in het water zonder
verdere transfers.
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Toegankelijkheid

Hygiëne en veiligheid

De Hippocampe maakt
het makkelijk voor mensen
met verminderde mobiliteit
om te bewegen tussen de
kleedruimte, douche en het
zwembad.

De foam om de stoel is waterafstotend,
comfortabel en zacht waardoor de
gebruiker beschermd wordt.

Certificaten

De Hippocampe is makkelijk te reinigen
doordat hij na gebruik makkelijk
afgespoeld kan worden. Eventueel ook
makkelijk te desinfecteren.
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Hippocampe outdoor en vrijetijdsrolstoel
Lengte van het zitting tot
aan de voeten
S : 72 cm - M : 82 cm
L : 92 cm - XL : 105 cm
Diepte van de zitting
37 cm

Alle Maten
40 cm

Hippocampe outdoor/
vrijetijdsrolstoel
S : 170 cm - M : 180 cm
L : 190 cm - XL : 203 cm

Breedte zitting
40 cm

Hoogte van de
grond tot de zitting
34 cm

Afstand tussen de banden
(zonder armleuningen)
50 cm

Totale hoogte
103 cm

Totale breedte
68 cm

Hippocampe Zwembad

Technische gegevens

Lengte van het zitting tot
aan de voeten
72 cm

Hoogte van de rugleuning
37 cm

Breedte zitting
40 cm

Diepte van de zitting
37 cm

Hoogte van de
grond tot de zitting
34 cm

Afstand tussen de banden
50 cm

Hippocampe Zwembad/
vrijetijdsrolstoel
137 cm

Totale hoogte
96 cm

Totale breedte
68 cm

Gewicht
Gewicht: 11.5 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 130 kg

Het matenoverzicht

Hippocampe Marathon
Lengte van het zitting tot
aan de voeten
M : 82 cm - L : 92 cm
Diepte van de zitting
37 cm

Hippocampe Marathon/
vrijetijdsrolstoel
M : 175 cm - L : 185 cm
Totale lengte opgevouwen
M : 128 cm - L : 138 cm

Alle Maten
40 cm

Hoogte van de rugleuning
Van 37 cm tot 47 cm

Totale lengte opgevouwen
S : 116 cm - M : 126 cm
L : 136 cm - XL : 149 cm

Gewicht
Gewicht zonder opties: 17 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 130 kg

Gewicht
Gewicht zonder opties: 17 kg
Maximaal gewicht gebruiker: 130 kg
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Technische gegevens

Maat S: tot 1,40m
Maat M: van 1,40m tot aan 1,65m
Maat L: van 1,65m tot aan 1,85m
Maat XL: vanaf 1,85m

Technische gegevens

Hoogte van de rugleuning
Van 37 cm tot 47 cm

Breedte zitting
40 cm

Hoogte van de
grond tot de zitting
Bij banden van 20" : 34 cm
Bij banden van 24" : 40 cm

Afstand tussen de banden
(zonder armleuningen)
56 cm

Totale hoogte
Bij banden van 20" : 123 cm
Bij banden van 24": 135 cm

Totale breedte
59 cm

Het matenoverzicht

Een blik op de technische specificaties van het Hippocampe
productaanbod
Technische gegevens

Certificaten

De zitting: van waterafstotend en
comfortabel
kunststofschuim(3
cm dikte) bekleed met een zwarte
sneldrogende stof die de huid
beschermt.
Frame: aluminium en hoogwaardig
roestvrijstaal met een cover van
foam wat prettig aanvoelt zowel bij
warmte als kou.
Duwbeugel: hoogwaardig aluminium
met een cover van foam voor een
comfortabele grip.

Doel van Vipamat: kwaliteit en duurzaamheid te verzorgen volgens de normen van FDA, ISO 13485, ISO 14971
en van de NF Santé.

Maat M: van 1,40m tot aan 1,65m
Maat L: van 1,65m tot aan 1,85m
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Volg ons!

www.vipamat.com

HENDRIKS CARE
Wit Hollandven 7
NL-5052 BP - Goirle
T: +31(0)13-5907849
info@hendrikscare.eu
www.hendrikscare.eu

EUR
VIPAMAT
3 Rue Gustave Eiffel
56270 PLŒMEUR - FRANCE
Tel.: +33 2 97 86 24 87
Fax : +33 2 97 86 73 81
www.vipamat.com
contact@vipamat.com

USA
VIPAMAT

2316 Arbor St.
Houston, TX 77004
Tel.: 832-516-8125
Port : 865-385-4350

contact-usa@vipamat.com
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