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Onafhankelijkheid voor een actieve levensstijl



Action® Ampla™

Brengt bariatrische  
rolstoelen naar een  
volgend niveau

De Invacare Action® Ampla ™ is speciaal 
ontworpen en ontwikkeld voor Plus-
size gebruikers, waarbij er rekening 
is gehouden met lichaamsvormen en 
verschillende activiteitenniveaus. Maar 
daar stopt het niet! Het gestroomlijnde 
design met zijn moderne uitstraling, biedt 
onafhankelijkheid en ondersteuning voor 
een comfortabele en actieve levensstijl.

Nu al een bekroonde stoel: de Invacare 
Action® Ampla ™ heeft een Red Dot 
Award gewonnen voor Product Ontwerp. 
Deze prijs is een van de grootste en 
meest prestigieuze ontwerpprijzen ter 
wereld. De Action® Ampla ™ heeft ook de 
Italiaanse Platinum A’Design Award en de 
Gold German Design Award gewonnen.

Bekroond



5 BELANGRIJKSTE  
KENMERKEN 

Ingebouwde transport- 
oplossing
De transportwielen op de Action® Ampla ™  
zijn slim ontworpen om de rolstoel te kunnen 
kantelen, waardoor deze gemakkelijk door 
deuropeningen of smalle ruimtes kan:
1.  Klap de rugleuning naar beneden.
2.  Kantel de rolstoel door het beensteungedeelte 

op te tillen.
3.   Rolstoel staat op de transportwielen.  

In deze positie kan de rolstoel makkelijk  
verplaatst worden. 

Meerdere  
achterwielposities   
    Eenvoudig hoepelen

    Gebruikers hebben een  
grotere actieradius, met minder 
energieverbruik
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Personalisering
    Drie stijlvolle kleurkeuzesMeerdere  

achterwielposities   
    Eenvoudig hoepelen

    Gebruikers hebben een  
grotere actieradius, met minder 
energieverbruik

Ergonomische rugleuning  
   Vrijheid van schouders

   Meer bewegingsvrijheid

   Gemakkelijk bereik tot de hoepels

   Goede rijeigenschappen en 
manoeuvreerbaarheid

In hoogte verstelbare 
transfer-handgrepen
   Ondersteuning bij het gaan zitten en opstaan

   Kunnen naar voren en achter worden gedraaid

   Kunnen verlaagd worden om met de rolstoel 
onder een tafel te komen
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Het ontwerp van de rolstoel zorgt voor een perfecte pasvorm voor zowel mannelijke als 
vrouwelijke Plus-Size gebruikers. Mannelijke Plus-Size gebruikers hebben vaak meer een "appel" 
lichaamsvorm, terwijl vrouwelijke Plus-Size gebruikers vaak meer een   "peer" lichaamsvorm hebben. 
De innovatieve rugleuning op de Action® Ampla ™ is ontworpen om tegemoet te komen aan de 
anatomie van genoemde lichaamsvormen. Deze ondersteunt en biedt comfort aan de gebruiker.

Innovatief rugleuning-ontwerp

 Ingebouwde transportoplossing

 Ergonomische rugleuning

 In hoogte verstelbare transfer-handgrepen

 Personaliseerbaar accent

 Meerdere actieve achterwielposities

Belangrijkste kenmerken
  Drukremmen zijn mooi geïntegreerd bij de 
kledingbeschermers voor eenvoudig gebruik

  Een elastische, ademende privacy flap zorgt voor 
goede afscherming aan de achterkant van de zitting 

  Dankzij in te stellen lage zithoogte en lichte 
rijeigenschappen zeer geschikt om mee te trippelen

Extra kenmerken

Action® Ampla™



Technische gegevens 

Voor meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief de gebruikershandleiding, zie de 
Invacare-website.

Zitbreedte Zitdiepte Zithelling Zithoogte Rughelling Rughoogte 

Action Ampla 505 / 555 /  
605 / 655 /  

705 / 755 mm

460 / 510 mm 1° 380 - 455 mm 
in stappen van 

25 mm

0° 425 - 500 mm

Voorste 
framehoek 

Onderbeen-
lengte 

Totale  
breedte  

Totale 
lengte incl. 

voetsteunen  

Totale lengte 
zonder 

voetsteunen 

Totale hoogte 

Action Ampla 90 - 100° 365 - 525 mm in 
stappen van 25 

mm

Zitbreedte  
+ 205 mm

1065 - 1145 mm 855 - 920 mm 825 - 900 mm

Framekleuren 

Wit

Logo 

Wettelijke gegevens  

Blauwe 
belettering

Roze 
belettering

Groene 
belettering

Max. 
veiligheidshelling  

Radius Max. gebruikers-
gewicht 

Totaalgewicht Transportation 
weight from 

Action Ampla 7° 1420 - 1660 mm 300 kg 27 kg 19.5 kg

Grijs

Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken van de kleuren die hier worden weergegeven.

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 
6716 AE Ede
Nederland

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2019 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is correct tijdens de druk van deze 
brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.  
Action Ampla - NL - 01/2020


