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Versie 1.23.1 Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 Voor de meest actuele prijslijst ga naar www.invacare.nl.

◆ Standaardconfiguratie    ❑ Optie    GM Optie zonder meerprijs   POA Prijs op aanvraag 

SMOOV® one by Alber

kggkgkg

140 kg 20 km7,2 kg max 10 km/u

Code Omschrijving € excl. 
BTW

€ incl. 
BTW

BASISMODEL
1592898 ◆ Alber SMOOV one incl bedieningsunit 4933,00 5377,00

bestaande uit:
- aandrijfunit
- bedieningsunit
- oplaadkabel USB-C naar USB-C

- lader
- maximale snelheid 10 km/u

◆ - 2 jaar garantie
VERSIE
1592898 ◆ SMOOV one - 10km/u
1592897 SMOOV one - 6km/u (Let op! 6km/u versie kan alleen particulier geupdate 

worden in de SMOOV one App naar 10km/u versie voor een meerprijs)
BEVESTIGING

!
Om de SMOOV te bevestigen aan de rolstoel, is een bevestigingsset nodig. Vul daarom altijd 
onderstaande gegevens in, en maak hierbij een keuze tussen een bevestiging voor een vastframe 
(beschikbaar voor 22", 24", 25" of 26" wielen) of vouwframe rolstoel (beschikbaar voor 24" wielen, 
met een camber van 0° tot 2°). De bevestiging voor de bedieningsunit is ook nodig, vul hiervoor 
de maat in. De mogelijke zitbreedte is tussen de 36-46cm op voorwaarde dat de afstand tussen de 
asbussen minimaal 28 cm is en zithoogte achter minimaal 40cm om de SMOOV te gebruiken.

Merk rolstoel: 

Model rolstoel: 

Zitbreedte:

Zithoogte achter:
1592899 Bevestigingsset SMOOV one: voor vastframe rolstoelen (bracket)

asdiameter, maak hier een keuze: 

 30mm  32mm  35mm  40mm  1 1/4"

153,00 167,00

1592900 Bevestigingsset SMOOV one: voor vouwframe rolstoelen (adapteras)
afstand tussen quickrelease assen (voor vouwframe alleen), maak hier een 
keuze:

 28.5-30.5cm     30.5-32.5cm     32.5-34.5cm     34.5-36.5cm 

 36.5-38.5cm     38.5-40.5cm

153,00 167,00

  

     afstand tussen quickrelease assen

1593084 Bevestiging bedieningsunit 234,00 255,00

Maat voorframe, maak hier een keuze:

 22mm     23mm     25mm     30mm     ovaal 33x27mm     
 ovaal 35x25mm

Totaalprijs 5320,00 5799,00

SMOOV one aandrijfunit

bedieningsunit

Lader

bracket vastframe

bevestiging bedieningsunit

USB-C naar USB-C kabel



MONTAGE

Montage bij Invacare (netto prijs) 50,00

Aan welke kant moet de houder voor de bediening worden gemonteerd als de montage door 
Invacare wordt verzorgd?

Rechts

Links

ACCESSOIRES

1594521 Reiskoffer SMOOV one 159,00 192,00

SMOOV one Mobility App
te downloaden voor Android telefoons in de Google Playstore en voor IOS 
in de App Store (typ in: Alber SMOOV)

0,00 0,00

Functies: 

- instellingen

- diagnose

- informatie

SMOOV one Mobility App upgrades
te downloaden voor Android telefoons in de Google Playstore en voor IOS 
in de App Store (typ in: Alber SMOOV). Prijzen zijn netto prijzen incl. BTW 
- te betalen als in-app-purchase, de App upgrades kunnen niet via Invacare 
aangeschaft worden.

- Snelheid - 129,99

- AutoSpeed - 39,99

- Performance - 39,99

VEILIGHEID

! Verplicht keuze te maken uit de volgende mogelijkheden

Rolstoel heeft al anti-tip

Rolstoel zal met anti-tip uitgerust worden

Ik wil de SMOOV one zonder anti-tip gebruiken. Als gebruiker ben ik mij 
bewust van de risico’s bij het naar achteren kantelen van een rolstoel, en 
neem de beslissing het risico en de gevolgen hiervan te nemen bij het rijden 
zonder anti-tip met de SMOOV one.

Datum: / /

Naam: 

Handtekening: 

Aanpassingen / Overige opmerkingen

Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze 
dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen

                                                Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Versie 1.23.1 
Voor de meest actuele prijslijst ga naar www.invacare.nl.

Alber® smoov

Reiskoffer

adapteras vouwframe
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