
Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche-  
en toiletstoelen

Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean 
Dual Vip en Ocean E-Vip 

De verrijdbare douche- en toiletstoelen van de Aquatec Ocean 
Serie bieden voor alle eisen het juiste model.

Tot 180 kg
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Verrijdbare douche-  
en toiletstoelen

Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche- en toiletstoelen

Aquatec Ocean

■  Stabiel, roestvrij frame van edelstaal
■  Individueel verstelbare zithoogte: kan 

zonder gereedschap aangepast worden
■  Machinewasbare, naspanbare rug met 

snelsluitingen - kan optimaal op de 
gebruiker worden ingesteld

■  Plaatsbesparende samenstelling zodat 
de stoel eenvoudig over de toiletpot 
gereden kan worden

■  Opklapbare, ergonomische armsteunen 
kunnen op 2 verschillende hoogtes gezet 
worden

■  Hoogteverstelbare, wegzwenkbare 
en afneembare beensteunen voor 
eenvoudige transfers

■  Opklapbare, anti-slip voetplaten met 
enkelbanden voor een veilige positie

Ocean XL
Meer ruimte tussen de 
armsteunen en belastbaar tot 
180 kg

Eenvoudig te demonteren en 
dus gemakkelijk te vervoeren

Ocean 24" wielen
Zelfrijder met 24" wielen, quick 
release assen en zwenkwielen

Stabiel, roestvrij frame van 
edelstaal

Individueel verstelbare zit-
hoogte: kan geheel zonder 
gereedschap worden aangepast

De Ocean is als volgt verkrijgbaar:

■  Standaard uitvoering met kleine 5" 
zwenkwielen

■  Zelfrijder uitvoering met 24" wielen, 
quick release assen en zwenkwielen

■  XL uitvoering (belastbaar tot 180 kg en 
met meer ruimte tussen de armsteunen) 
met zwenkwielen

■  Alle modellen kunnen ook achteraf 
worden uitgerust met 24" wielen en/of 
in XL uitvoering veranderd worden

Opties en eigenschappen
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Aquatec Ocean Vip

■  Stabiel, roestvrij frame van edelstaal
■  Zitkanteling kan individueel worden 

ingesteld (hoek van 0° - 35°)
■  Roestvrij stalen gasveren
■  Extreem stabiel, zelfs in de maximale 

kanteling
■  Individueel verstelbare zithoogte: kan 

zonder gereedschap in 3 standen 
aangepast worden

■  Zeer comfortabele, ergonomische zitting
■  Machinewasbare, naspanbare rug met 

snelsluitingen - kan optimaal op de 
gebruiker worden ingesteld

Zitkanteling
Kantelhoek 0° - 35°

Hoofdsteun
Hoogte- en diepte verstelbare 
hoofdsteun meegeleverd

Rijrichtingsvergrendeling
Eenvoudig te bedienen remmen 
op 3 zwenkwielen, 1 zwenkwiel 
met rijrichtingsvergrendeling om 
de stoel recht te houden door 
lange gangen

De Ocean Vip is als volgt verkrijgbaar:
■  Standaard versie met kleine 

zwenkwielen
■  Standaard versie met kleine 

zwenkwielen en toiletpothouder
■  Standaard versie met kleine 

zwenkwielen, toiletpothouder en soft 
zitting

■  XL versie (meer ruimte tussen de 
armsteunen) met kleine wielen

■  De Ocean Vip kan worden uitgerust 
met XL armsteunen

Verstelbare zithoogte
Verstelbaar op 3 standen, zonder 
gereedschap

Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche- en toiletstoelen

Opties en eigenschappen
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Aquatec Ocean Dual-Vip

■  Zitkanteling kan individueel worden 
ingesteld (hoek van 0° - 35°)

■  Twee extra roestvrij stalen gasveren om 
de rug te verlagen (rughoek 10° - 50°)

■  Tweede bedieningshendel met 
veiligheidsslot om de rug te verlagen

■  Extreem stabiel, zelfs in de maximale 
kanteling, anti-tippers worden 
meegeleverd

■  Machinewasbare, naspanbare rug met 
snelsluitingen - kan optimaal op de 
gebruiker worden ingesteld

De Ocean Dual Vip is als volgt 
verkrijgbaar:
■  Standaard versie met kleine 

zwenkwielen
■  De Ocean Vip kan worden uitgerust 

met de neerklapbare rug van de Ocean 
Dual Vip en kan worden voorzien van 
anti-tippers

■  De Ocean Dual Vip kan worden 
uitgerust met XL armsteunen

Anti-tippers meegeleverd

Zitting 0°, rug 25° Zitkanteling 35°, rug 50°

Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche- en toiletstoelenVerrijdbare douche- en toiletstoelen

Opties en eigenschappen
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Maximale zitkanteling en 
maximale zithoogte

Eenvoudig te bedienen 
handbediening

Aquatec Ocean E-Vip

Afneembare accu

■  Zithoogte kan elektrisch traploos worden 
versteld tussen 500 en 1050 mm

■  Zitkanteling kan elektrisch voorwaarts 
en terugwaarts worden ingesteld 
(kantelhoek -5° - 35°)

■  Extreem stabiel, zelfs bij maximale 
zitkanteling en maximale zithoogte

■  Eenvoudige handbediening om de 
zithoogte en -kanteling simpel aan te 
passen (slechts 4 knoppen)

■  Elektrische componenten zijn gesealed: 
ideaal voor gebruik in de douche

■  Kan worden gereinigd in automatische 
wasinstallaties op temperaturen tot 
85°C

■  Afneembare accu kan eenvoudig 
worden opgeladen

De Ocean E-Vip is als volgt verkrijgbaar:
■  Standaard versie met kleine zwenkwielen
■  De Ocean E-Vip kan worden uitgerust 

met XL armsteunen

Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche- en toiletstoelen

Opties en eigenschappen
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Verrijdbare douche- en toiletstoelen

Soft-zitting
Met sleutelvormige opening

Soft-zitting inlegstuk
Voor sleutelvormige opening

Spatbeschermer
Eenvoudig omhoog te zetten, 
voor soft-zitting met sleutelvor-
mige opening

Soft-zitting
Met kleine ovale opening

Universeel soft-zitting
Met gesloten zitvlak

Veiligheidsgordels
Voor een veilige fixatie. 
Individueel instelbaar, belastbaar 
en eenvoudig vast te maken. 
Geschikt voor in de wasmachine 
(lengte 980 - 1100 mm)

Armsteunvergrendeling
Voor het stevig vastzetten van 
de armsteunen

XL-rug
Verbreedt de rug met ca. 80 
mm. Geschikt voor op de Ocean

24 inch wielen
Inclusief remmen en steekassen. 
Geschikt voor Ocean / Ocean XL

Verbrede XL-armsteunen
Verbreedt de afstand tussen de 
armleuningen met 40 mm aan 
iedere kant

Accessoires Aquatec Ocean 

Veiligheidsbeugel
Voor extra zekerheid. De greep 
is aangenaam gepolsterd. Een-
voudige montage

Ergonomische, speciale soft-
zitting
Extra zacht, voorgevormd zitvlak

Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche- en toiletstoelen

Amputatiesteun
Gepolsterd, in hoogte en hoek 
verstelbaar

Kuitsteun
Gepolsterd, in hoogte en hoek 
verstelbaar

Toiletpan
Met handgreep en deksel

Hoofd- en neksteun
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Afmetingen Aquatec Ocean Aquatec Ocean  
met 24 inch wielen

Aquatec Ocean XL

Zitbreedte 480 mm (A) 480 mm (A) 480 mm (A)
Zitdiepte 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)
Zithoogte 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C)
Totale breedte 560 mm (D) 675 mm (D) 640 mm (D)
Totale diepte 900 mm (E) 1060 mm (E) 900 mm (E)
Totale hoogte 940 - 1070 mm (F) 940 - 1070 mm (F) 940 - 1070 mm (F)
Diepte zonder voetsteunen 700 mm (G) 855 mm (G) 700 mm (G)
Diepte voetplaten 155 mm (H) 155 mm (H) 155 mm (H)
Hoogte tot aan armsteunen 680 - 850 mm (I) 680 - 850 mm (I) 680 - 850 mm (I)
Onderbeenlengte 255 - 495 mm (J) 255 - 495 mm (J) 255 - 495 mm (J)
Hoogte grond - onderkant zitting:
met toiletpothouder 390 - 520 mm (K) 390 - 520 mm (K) 390 - 520 mm (K)
zonder toiletpothouder 410 - 540 mm (K) 410 - 540 mm (K) 410 - 540 mm (K)
Hoogte zitting - armsteunen 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L)
Breedte tussen de armsteunen 460 mm (M) 460 mm (M) 540 mm (M)
Breedte opening zitting 205 mm 205 mm 205 mm
Diepte opening zitting 320 mm 320 mm 320 mm
Gradatie hoogteverstelling  25 mm 25 mm 25 mm
Ø Zwenkwielen 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)
Ø Aandrijfwielen – 24" (610 mm) –
Breedte tussen 24 inch wielen – 540 mm (N) –
 
Overige gegevens
Gewicht 14,5 kg 19,5 kg 14,5 kg
Belastbaarheid 150 kg 150 kg 180 kg
Kleur Wit Wit Wit

Hielbanden zijn bij levering inbegrepen, Toiletpothouder en toiletpot niet.
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Technische gegevens

Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche- en toiletstoelen
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Afmetingen Aquatec Ocean Vip
met kanteling

Aquatec Ocean Vip XL
met kanteling

Aquatec Ocean Dual Vip
met kanteling en 
rugverstelling

Aquatec Ocean E-Vip

Zitbreedte 500 mm (A) 500 mm (A) 500 mm (A) 480 mm (A)
Zitdiepte 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)
Zithoogte 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 500 - 1050 mm (C)
Totale breedte 595 mm (D) 625 mm (D) 625 mm (D) 730 mm (D)
Totale diepte 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1010 mm (E)
Totale hoogte zonder verstelbare 
hoofdsteun

1085 – 1185 mm (F) 1085 – 1185 mm (F) 1085 – 1185 mm (F) 1070 – 1620 mm (F)

Diepte zonder voetsteunen 845 mm (G) 845 mm (G) 845 mm (G) 1010 mm (G)
Diepte voetplaten 160 mm (H) 160 mm (H) 160 mm (H) 155 mm (H)
Hoogte tot aan armsteunen 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 730 – 1320 mm (I)
Onderbeenlengte 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J)
Hoogte grond - onderkant zitting:
met toiletpothouder
zonder toiletpothouder

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 970 mm (K)
465 – 1015 mm (K)

Hoogte zitting - armsteunen 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 230 - 270 mm (L)
Breedte tussen de armsteunen 475 mm (M) 555 mm (M) 475 mm (M) 470 mm (M)
Breedte opening zitting 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm
Diepte opening zitting 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Hoekverstelling zitting 0° - 35° 0° - 35° 0° - 35° –
Hoekverstelling rug – – 10° - 50° –
Gradatie hoogteverstelling 50 mm 50 mm 50 mm traploos
Ø Wielen 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)
 
Overige gegevens
Gewicht 23,5 kg 23,5 kg 28,3 kg 39 kg
Belastbaarheid 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg
Kleur Wit Wit Wit Wit

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip
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Ocean E-Vip

Invacare® / Aquatec®

Verrijdbare douche- en toiletstoelen

Technische gegevens

15


