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UNLIMIT 
YOUR 
WORLD

We streven het na om u superieure oplossingen te bieden. Onze 
stoelen geven u mogelijkheden om een   succesvol leven te leiden 
zoals u het zich voorstelt. 
 
Wij geloven dat alles mogelijk is wanneer je de kracht hebt om 
het te bereiken. We willen dat je een actief leven leidt en het 
vertrouwen en de drive hebt om niet op te geven bij tegenspoed.
 
We zijn vastbesloten om de beste oplossingen te bieden. We will 
Unlimit your world.



Hydrovorming is een proces 
waarmee metalen in complexe 
vormen kunnen worden 
gebogen en de dikte van het 
metaal kan worden aangepast 
om de optimale verhouding 
van gewicht, weerstand en 
stijfheid te krijgen. Dit proces 
zorgt ervoor dat onderdelen 
kunnen worden ontwikkelt 
met een betere ergonomisch 
vormgeving. De stoel krijgt 
hiermee een unieke uitstraling 
met nog meer comfort. 

Door het toepassen van de 
hydrovorm-technologie, 
zijn de Küschall frames niet 
alleen sterker, maar ook 
lichter van gewicht. Tests 
tonen aan dat als gelijke druk 
wordt uitgeoefend op het 
frame, de vervorming van het 
hydrogevormd frame 60% 
minder is t.o.v. het ronde buis 
frame en vergelijkbaar met het 
carbon frame. 

Uiteindelijk helpt hydrovorming 
bij het maken van een rolstoel 
die sterker is dan ooit en zeer 
licht rijdt. 





PORTFOLIO



PORTFOLIO



THE KSL® VASTFRAME

Elegantie vormt de kern van de KSL®. De volledige Küschall-
ervaring heeft een ongeëvenaarde kwaliteit en een strak, 
minimalistisch ontwerp. De op maat gemaakte KSL® is 
ontworpen voor de meer ervaren gebruiker en is volledig 
aanpasbaar, waardoor u de vrijheid hebt om uw eigen 
persoonlijkheid te uiten. Deze Super Light Küschall is de 
belichaming van pure schoonheid, met het volledig gelaste 
hydrogevormd frame zorgt de stijfheid voor een sierlijke 
moeiteloze rit waar je ook gaat.

Elegant 

Gemaakt als maatwerk 

Super Licht
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1. Simpelweg de lichtste 
Op maat gemaakt concept voor de lichtste constructie. Ook heeft de Küschall Super Light een prachtige 
geometrie die naadloos overgaat in het silhouet van de stoel.  

2. Geïntegreerd ontwerp 
Van het voorframe tot het achterframe en de voorwielbehuizing, de nieuwe KSL® spreekt dezelfde ontwerptaal. 
De nieuwe KSL® is krachtig en slim ontworpen en combineert traditioneel en modern. 

3. Vaste of vouwbare rugleuning 
De KSL® is ontworpen om de stijfheid en sterkte te vergroten, maar kan ook worden besteld met de opvouwbare 
rugleuning. Neem nooit genoegen met compromissen en je kunt het overal mee naartoe nemen. De KSL® is 
perfect voor transport en opslag. 

4. Herontworpen voetsteun 
Kleine details kunnen een groot verschil maken. We hebben de voetsteun opnieuw ontworpen, een 
fundamenteel element voor zithouding, volgens de krachtige geometrie en dynamische aantrekkingskracht van 
de algehele uitstraling.



K-SERIES

De iconische modulaire Küschall K-serie rolstoel is een product 
met een veelzijdige zitmodule die moeiteloos en onafhankelijk 
van het frame worden aangepast. Of u nu een stabielere positie 
nodig heeft of al een geavanceerde gebruiker bent, de K-serie 
kan worden aangepast aan uw levensstijl. De dynamische 
K-serie rolstoel biedt u uitstekende voor onderweg.

Iconisch

Modulair

Dynamisch

VASTFRAME
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1. Essentie van Küschall 
Deze stoel is de essentie van Küschall en waar het merk voor staat, het bevat het al onze knowhow in wat alle 
gebruikers willen. Een rolstoel die veelzijdigheid, prestaties en design combineert. Als er een product is dat alles 
vertegenwoordigt waar we in geloven, is de K-serie het wel. 

2. Zitsysteem 
Het zitsysteem blijft onafhankelijk van het frame en stelt u in staat om uw zitinstellingen altijd en overal te 
wijzigen. 

3. Ergonomische rugbeugel 
Meer grip en minder kracht nodig om de stoel op te tillen dankzij de nieuwe slanke, hydrogevormde rugbeugel. 
Een slim ontworpen rolstoel, ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende elementen in uw dagelijks 
leven. 

4. Snel en makkelijk vouwbaar 
De opklapbare rugleuning is in hoogte en hoek verstelbaar. Eenvoudig vouwen met het perfecte open frame 
zorgt voor moeiteloze autotransfers. Blijf onafhankelijk en onderweg!



CHAMPION

De Küschall Champion is een opvouwbare actieve rolstoel met 
de stijfheid van een vast frame voor ongelooflijke rijprestaties. 
Het is de perfecte reisgenoot voor je avonturen. Eenvoudig 
opgevouwen met het uniek ontworpen vouwmechanisme 
en met de SK (Swiss knife-folding) optie kan de Champion 
rolstoel nog kleiner worden ingeklapt. Met het innovatieve 
lichtgewicht hydrogevormde frame is de Champion ideaal voor 
uw spannende leven onderweg.

Uniek

Hybride

Super Compact

VOUWFRAME
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1. Uniek vouwmechanisme 
Het vouwmechanisme is uniek omdat er niets beter verkrijgbaar is op de markt. Het vergrendelingsmechanisme vormt 
het hart van de Champion. Deze stoel beschikt over alle kwaliteiten van een vouwframe rolstoel en heeft de noodzakelijk 
stijfheid om de rijprestatie van een vastframe rolstoel te evenaren. Hydrovorming is de kers op de taart, omdat een 
Champion altijd streeft naar grootheid. 

2. Slank herontwerp van de eendelige opklapbare voetplaat 
De nieuwe voetsteun past perfect bij het nieuwe design van de nieuwe Küschall portfolio. Duidelijk vormen en contouren 
zorgen voor de beste geometrie van de gehele rolstoel, waarbij de technische voordelen blijven gehandhaafd. 

3. Formaat tot de grootte van een rugzak 
Als je van reizen houdt, is de Champion Swiss Knife optie een uitkomst. De SK optie beschikt over een vouwbaar 
voorframe dat eenvoudig te sluiten. Een nieuwe generatie, een nieuw begin, van een nog betere Champion.  

4. Licht actieve rem 
Ontworpen in lijn met het nieuwe frame, bijna een derde lichter dan andere modellen. Deze nieuwe rem bespaard 
gewicht en geeft perfecte controle. Precisie tot in de kleinste details.



COMPACT

De Compact is de absolute standaard voor betrouwbaarheid, 
eersteklas kwaliteit en uitstekende functionaliteit. Küschall 
Compact kan eenvoudig worden aangepast aan uw behoeften 
en levensstijl, of u nu een hoger configuratieniveau of een actief 
product nodig hebt, de Compact is precies wat u zoekt! Deze 
traditionele, kruisvouwbare rolstoel kan moeiteloos worden 
ingeklapt. Het lichtgewicht frame is robuust voor soepele 
rijprestaties.

 Betrouwbaar

Uitstekende Functionaliteit

Verbeterd Comfort

VOUWFRAME
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1. Beschikbaar met vaste of wegzwenkbare beensteunen 
Het is gelukt om prestatievermogen en veelzijdigheid samen te voegen tot één product. Met de nieuwe Küschall 
Compact kunt u vaste of wegzwenkbare beensteunen kiezen, en het resultaat is een allround product met de houding 
van een superactieve rolstoel. 

2. Meer stijfheid met kleinere buizen 
Hydroforming maakt een aanzienlijke vermindering van het gewicht van het frame mogelijk, waardoor minder 
inspanning bij het voortbewegen wordt gegarandeerd, eenvoudige overdrachten aan de voorzijde en compacte opslag. 

3. Ergonomisch design 
Dankzij de nieuwe vormen in het kniegebied profiteert u van maximale grip voor eenvoudige transfers, 
herpositionering of de rolstoel in de auto zetten. Ergonomie voldoet aan de hedendaagse mogelijkheden voor 
hydroforming en geeft leven aan een ontwerp dat traditie en moderniteit verenigt. 

4. Keep on track  
Jouw behoeften drijven onze innovaties aan. Onze ingenieurs hebben een intuïtieve aanpassing van het zwenkwiel 
ontworpen, welke uitstekend werkt bij het stabiel houden van de richting. 



PERSONALISEER

KIES DE DECORATIEKLEUR

Personaliseer je eigen rolstoel in 3 eenvoudige stappen

KIES DE DECORATIESTIJL

Pure White

Merklabel

Anthracite Grey

Viperstrepen

Carmine RedSpace Black

KIES DE FRAMEKLEUR1

2

3

Azure Blue

ZwartRood

ZwartDonker grijsLicht grijs BlauwRoodGoud



PERSONALISEER

KÜSCHALL CONFIGURATOR

Ga naar www.kuschall.com/international-en/visualizer/ en configureer een uniek ontwerp met de Küschall Configurator. Ontwerp je rolstoel 
in eigen stijl en verleg de grenzen!



ACC
ESS
OIR
ES 

Stel geen grenzen aan je verlangens, we 
hebben wat je nodig hebt en nog veel 
meer.

Ga naar www.kuschall.com/accessories 
om het complete assortiment aan 
accessoires voor jouw rolstoel te 
bekijken.





TECHNIS-
CHE GE-
GEVENS

Alle aangegeven afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meest 
compacte configuratie. Gewicht en afmetingen kunnen veranderen met de verschillende configuraties. Voor meer informatie 
raadpleeg de gebruiksaanwijzing op onze website. 

THE KSL® K-SERIES

 Beensteunhoek 75° / 90° 75° / 90°

 Zitbreedte 320 - 500 mm 320 - 500 mm

 Zitdiepte 350 - 525 mm 350 - 525 mm 

 Totale breedte Zitbreedte + 170 mm Zitbreedte + 170 mm

 Totale lengte 75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm

75°: circa 830 - 1055 mm
90°: circa 760 - 985 mm

 Totaal gewicht onbelast circa 6,8 kg circa 7,8 kg

 Transportgewicht circa 4,3 kg circa 5,1 kg

 Max. gebruikers gewicht 130 kg 130 kg

CHAMPION COMPACT

 Beensteunhoek 75° / 90° 70° / 80° (swing away, fixed 
and tapered)

 Zitbreedte 360 - 480 mm 280 - 500 mm
 Zitdiepte 340 - 480 mm 320 - 500 mm

 Totale breedte Zitbreedte + 160 - 240 mm Zitbreedte + 160 mm

 Totale lengte 75°: circa 930 mm
90°: circa 830 mm

70°: approx. 870 – 1220 mm
80°: approx. 850 – 1200 mm

 Totaal gewicht onbelast circa 9,2 kg approx. 10.5 kg (swing away)
approx. 9.6 kg (fixed frame)

 Transportgewicht circa 6,7 kg approx. 7.8 kg (swing away)
approx. 6.7 kg (fixed frame)

 Max. gebruikers gewicht 120 kg 130 kg

VOUWFRAME

VASTFRAME



Küschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij 
doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de 
inhoud van deze publicatie op het moment van druk 

actueel is. Vanwege het 
voortdurende ontwikkelingsproces behoudt 
Küschall AG zich het recht voor om veranderingen 
aan bestaande modellen te allen tijde door te voeren. 
Om informatie en afbeeldingen uit deze publicatie te 
gebruiken is schriftelijke
toestemming van Küschall AG absoluut noodzakelijk. 
2019 Copyright © 11/2019, Küschall AG, Switzerland. 
Alle rechten voorbehouden.




