
Invacare® Modulite™

Individuele pasvorm en 
aanpassingsvermogen

NIEUW



Het telescopische zitframe is een ingenieus ontwerp dat de basis vormt 
voor het Modulite™ zitsysteem. Het design biedt een breed scala aan 
positioneringsopties, waardoor het volledig kan worden aangepast aan de 
eisen van de eindgebruiker. Door de eenvoudige instelopties is Modulite™ 
eenvoudig te gebruiken door dealers en therapeuten. 

Modulaire voorzijde 
Het modulaire uiteinde aan de voorkant 
garandeert de best mogelijk instellingen 
voor zowel laterale als centrale 
beensteunen.

Zijrails 
Aan het telescopische zitframe, wat in 
breedte instelbaar is van 38-53 cm, is 
aan beide zijden een zijrails bevestigd. 
De zijrails maakt het mogelijk traploos 
de zitdiepte in te stellen, armsteunen 
te monteren en het is eenvoudig om 
accessoires te bevestigen. 

Telescopisch binnenframe 
Een geoptimaliseerde versie om op een 
kantel- en liftmodus te monteren. Dit 
verzekert de laagst mogelijke zithoogtes. 

Betaalbaar en flexibel 
Voor gebruikers met minder complexe behoeftes is het startpunt van dit modulaire systeem 
de eendelige zitplaat, met geïntegreerde armleuningen en de mogelijkheid om beensteunen 
te bevestigen. Hoewel dit model veel eenvoudiger is in de configuratie, biedt het toch een 
uitzonderlijke flexibiliteit en kan het gecombineerd worden met een groot aantal opties die ook 
geschikt zijn voor de telescopische basis. 

De Modulite™ beschikt over een 
breed scala aan ziteenheden en 
kussens, die gebruikt kunnen 
worden om meer comfort en 
een juiste positionering te 
verkrijgen. 

Telescopisch zitframe met 
spanbanden 
Het zitoppervlak kan eenvoudig worden 
aangepast aan het postuur van de 
gebruiker om een optimaal comfort 
en een aangepaste ondersteuning te 
bieden. Door de adapters wordt er 3 
cm extra ruimte gecreëerd voor meer 
bewegingsvrijheid. 

Maximale flexibiliteit voor het aanpassen aan 
ieder individu Kies uit een breed assortiment aan ziteenheden en 

kussens



Diepte- en breedteinstelbare zitunit 
Deze driedelige zitplaat beschikt over 
alle mogelijke instellingen in diepte en 
breedte. 

Matrx® Flo-tech® zitkussens 
Om aan de individuele behoefte te 
voldoen, wordt er met Modulite™ een 
extra range aan positioneringskussens 
aangeboden, waaronder de populaire 
Matrx® Flo-tech®.

Modulite™ garandeert een grote mate van flexibiliteit als het op 
rugondersteuning aankomt. De rondgevormde rugbuizen, die in breedte 
instelbaar zijn, bieden de mogelijkheid om tal van rugsteunen te monteren. 
De zithoekinstelling gaat met een natuurlijke beweging dankzij het hoge 
draaipunt wat wrijvingskrachten minimaliseert.

Uniek rugframe 
De bevestiging van de rugbuizen 
beschikken over manuele instellingen en 
kunnen in diepte worden ingesteld door 
middel van de zijrails. 

Elektrische rugverstelling  
De elektrische rugverstelling heeft een 
hoog draaipunt voor een natuurlijke 
houding. Bij deze optie wordt een extra in 
breedte instelbare steunbuis geïnstalleerd. 
Door het eenvoudige quick releasesysteem 
kan dit eenvoudig opgevouwen worden 
tijdens transport. 

Invacare® Matrx® ruggen 
Dit aantrekkelijk 
assortiment aan ruggen 
is verkrijgbaar in 
meerdere designs. De 
verschillende rugtypes 
bieden optimale 
ondersteuning- en 
positioneringsopties. 

Rea® Flex3 rugsteun  
De Flex3 rugsteun 
kan zowel in hoogte 
als breedte worden 
aangepast. De 
breedte instellingen 
komen overeen met 
de instellingen van 
het telescopische 
zitframe. 

90 - 120°

Naspanbare 
rugbekleding  
De rugbekleding 
kan aangepast 
worden aan 
verschillende 
lichaamstypes.

Opties voor zithoek en rugondersteuning
Kies uit een breed assortiment aan ziteenheden en 
kussens

41 - 51 cm
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Technische data

Lk bekleding

Zitbekleding

380 mm, 430 mm 1,
480 mm,  
530 mm 2

90° tot 120°Traploos instelbaar, 
fabrieksinstellingen

410, 460, 
510 mm

480 mm,  
540 mm,  
560 mm 3

270 mm tot 
390 mm

1/ Vaste zitplaat
2/  Elke zitbreedte kan 50 mm extra 

breed gemaakt worden door instelling 
van de armleuningen

3/  Flex3 zitplaten, verstelbaar in 
verschillende hoogtes tot 100 mm

Dartex®

Opties en accessoires

Zijdelings instelbare 
beensteunen

Zijdelings instelbare 
armleuningen 

Hoofdsteun      Pelotten

Rolstoelen met Modulite™

Invacare® Bora® Invacare® FDX®

Matrx rugbekleding Naspanbare bekleding  Pluche

(Beschikbare kleuren en bekledingstypes zijn afhankelijk van het type kussen)

Invacare® Storm®4 Invacare® Storm®4 X-plore

Invacare® Kite®

Invacare® TDX® SP


