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In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Krukkenhouder 
(stokhouder)

Inkoopmandje

Multifunctionele remmen

Brede, afneembare  
rugband

Four-Light

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

870-990 750 550 660 450  8,45 130

4-wiel rollator met een afneembaar metalen 
inkoopmandje, plexi afneembaar tablet,  
parkeerremmen en anatomische duwhandvatten 
die regelbaar zijn in hoogte. Deze rollator is 
volledig opvouwbaar en ideaal voor transport.

carbongrijs

Compleet opklapbaar 
Ideaal voor transport of stockage

Zijdelingse reflectoren voor 
een betere zichtbaarheid

witoranje
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Afneembare en  
draagbare winkeltas

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Brede, ondersteunende  
heupband

Zijdelingse reflectoren voor  
een betere visibiliteit

830-955 710 540 655 450  7,7 136280

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Quava

Multifunctionele  
remmen

rood

Compleet opklapbaar 
Ideaal voor transport of stockage

carbongrijs

Een moderne lichtgewicht, opvouwbare,  
4-wiel rollator met parkeerremmen. 
Ideaal om mee te nemen tijdens een uitstap in  
de koffer van de wagen of tijdens het winkelen. 
De onderrug wordt ondersteund door een stevige 
rugband en de parkeerremmen zorgen ervoor 
dat u veilig kan uitrusten. De Quava rollator is 
voorzien van een krukkenhouder (stokhouder).

VERMEIREN | rollators | 5
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Afneebare 
winkelzak

Opvouwbare rollator met afneembare boodschappentas  
en multifunctionele rem. De zit is in hoogte verstelbaar  
en de duwhandvatten zijn in hoogte verstelbaar tot 1020 mm. 
Compleet met een brede heupband en een zitbreedte van  
55 cm. Door een hoger draagvermogen tot 200 kg is de  
Goliat ook geschikt voor zwaardere mensen. 

830-1020 750 490-560 650 550  10,7 200

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Compleet opklapbaar 
Ideaal voor transport of stockage

Multifunctionele  
remmen

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Brede, ondersteunende  
heupband

- Gevuld 
zitkussen 

- Instelbare 
zithoogte

Goliat
metallic  

rood
metallic  
zilver

6
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Afneembare 
winkelnetje

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Brede, ondersteunende  
heupband

Reflectoren voor  
een betere visibiliteit

805-930 700 610 650 450  7,25 130290

Quadri-Light

Multifunctionele  
remmen

Krukkenhouder 
(stokhouder)

Een lichtgewicht, opvouwbare, 4-wiel aluminium 
rollator met parkeerremmen is ideaal voor 
mensen die al wat minder gemakkelijk lopen 
maar nog wel de kracht hebben om de  
remmen te gebruiken wanneer ze hun  
balans dreigen te verliezen.

Compleet opklapbaar - Ideaal voor  
transport of stockage

Compleet opvouwbaar en mee te nemen  
in een optionele transportzak.

metallic  
rood

metallic  
zilver

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | rollators | 7
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Krukkenhouder 
(stokhouder)

Afneembaar inkoopmandje, 
plaatsbaar voor of  

onder het zitvlak

4-wiel opvouwbare rollator die voorzien is van 
een afneembaar inkoopmandje dat zowel onder 
als voor het zitvlak geplaatst kan worden.  
Een zacht zitvlak, een stokken of krukkenhouder 
en extra ondersteuning van de onderrug tijdens 
het zitten. Compleet met parkeerremmen, tipstuk 
en duwhandvatten die regelbaar zijn in hoogte.

800-930 695 560 615 355  7,5 120

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Eco-Light II

Compleet opklapbaar  
Ideaal voor transport of stockage

Multifunctionele  
remmen

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Zachte  
rugondersteuning

Zacht zitkussen 

champagne

8
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Afneembaar  
inkoopnetje

4-wiel opvouwbare rollator die voorzien is van  
een afneembaar inkoopnetje en parkeerremmen.  
Het zachte zitvlak is aanpasbaar in hoogte door  
verstelling in de buizen, zowel vooraan als achteraan. 
De duwhandvatten zijn regelbaar in hoogte en dit  
tot 1020 mm, ideaal dus voor grotere personen. 
Tevens met extra ondersteuning van de onderrug.

845-1020 680-795 555-625 610 360  7,2 136

Eco-Plus

Compleet opklapbaar  
Ideaal voor transport of stockage

Multifunctionele  
remmen

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Zachte  
rugondersteuning

Zacht zitkussen 

geanodiseerd 
zilvergrijs

geanodiseerd 
blauw

Hoogte  
regeling zit

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | rollators | 9
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Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Metalen  
inkoopmandje

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Afneembaar  
plastic tablet

780-990 680 560 600 420  9,85 130

286i

Multifunctionele  
remmen

4-wiel rollator met een afneembaar metalen  
inkoopmandje, plexi afneembaar tablet,  
parkeerremmen en anatomische duwhandvatten  
die regelbaar zijn in hoogte. Deze rollator is  
volledig opvouwbaar en ideaal voor transport.

blauw

Compleet opklapbaar  
Ideaal voor transport of stockage

Krukkenhouder 
(stokhouder)

Vergrendeling tegen onbedoeld dichtklappen, 
in hoogte verstelbare handgrepen en  
ergonomische remhandvatten maken deel  
uit van de standaarduitrusting.

carbongrijs

10
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Veiligheidshendel 
voor het open of  
dichtklappen

Krukkenhouder 
(stokhouder)

Inkoopmandje

Multifunctionele remmen

Afneembaar tablet

286 B

770-1010 645 610 605 400  9,5 120

4-wiel rollator met een afneembaar metalen 
inkoopmandje, plexi afneembaar tablet,  
parkeerremmen en anatomische duwhandvatten 
die regelbaar zijn in hoogte. Deze rollator is 
volledig opvouwbaar en ideaal voor transport.

carbongrijs

Compleet opklapbaar voor transport of stockage

Vergrendeling tegen onbedoeld  
dichtklappen, in hoogte verstelbare 
handgrepen en ergonomische  
remhandvatt en maken deel  
uit van de standaarduitrusting.

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | rollators | 11
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Plastic afneembare 
opdientablet

Kabelgeleiders om 
de kabels op hun 
plaats te houden

Afneembare en draag-
bare metalen winkelmand

276

Lange elleboog en  
onderarm ondersteuning

Multifunctionele  
remmen

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

1030-1150 750 570 630 440  11 120

4-wiel rollator met onderarm ondersteuning.  
Afneembaar metalen inkoopmandje,  
zacht zitkussen, plexi tablet, parkeerremmen en 
anatomische duwhandvatten die regelbaar zijn  
in hoogte. Deze rollator is volledig opvouwbaar.

C29 
grijs

12
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Metalen  
inkoopmandje

In hoogte regelbare 
duwhandvatten

Afneembaar  
plastic tablet

Afneembare 
winkeltas

870-990 580 220 630 230   7 130

201 Delta

Multifunctionele  
remmen

3-wiel rollator met een transportzak,  
metalen inkoopmandje en afneembaar  
dienblad. Duwhandvatten regelbaar in  
hoogte met parkeerremmen.grijs

Compleet opklapbaar - Ideaal voor  
transport of stockage

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | rollators | 13
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Grote, stervormige 
draaiknoppen

9 verschillende  
instelbare hoogtes

Volle, rubberen,  
zachte voorwielen

250 bis

Ergonomische  
duwhandvatten

In hoogte verstelbare 
duwhandvatten

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Zacht, omhoogklapbaar 
zitkussen

715-915 550 620 480 400  6,5 100

De 250 bis is een lichte, duwwandel loophulp met 
een zachtgevuld zitkussen. De armsteunen zijn 
regelbaar in hoogte tot 915 mm.

C59 
champagne

Rubberen 
beschermtoppen

14
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Comfortabel, 
wegklapbaar 
zitkussen 

820-1060 570 600 485 400 5,3 90

251

Grote sterknoppen

Deze rollator is volledig opvouwbaar en  
uiterst licht van gewicht. De duwhandvatte zijn  
ergonomisch en in hoogte verstelbaar zodat deze 
rollator zich gemakkelijk kan aanpassen aan  
elke gebruiker.

C29 
grijs

Duwhandvatten 
regelbaar in hoogte

Rubberen 
beschermtoppen

Volle, rubberen  
voorwielen

Eenvoudig en snel 
plooisysteem

Compleet opklapbaar - Ideaal voor  
transport of stockage

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | rollators | 15
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Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Afneembaar  
plexi tablet

795-915 670 530 560 415  4,60 130185

253

Grote sterknoppen

Deze rollator is volledig opvouwbaar en uiterst licht van 
gewicht. De duwhandvatte zijn ergonomisch en in 
hoogte verstelbaar zodat deze rollator zich gemakkelijk 
kan aanpassen aan elke gebruiker. Voorzien van  
een afneembaarplexi tablet en afneembaar,  
metalen, winkelemandje.

C29 
grijs

Duwhandvatten 
regelbaar in hoogte

Rubberen 
beschermtoppen

Volle, rubberen  
voorwielen

Eenvoudig en snel 
plooisysteem

Afneembaar metalen 
winkelmandje

Optionele achterwielen

16
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800-916 600 540 590 450  5,5 90

Cadeo

Grote sterknoppen voor een 
eenvoudige verstelling van 
de duwhandvatten

De Cadeo is een zeer lichte, plooibare rollator met  
een wandel en stop-functie. Zodra de handen van de  
gebruiker een neerwaartse druk uitoefenen stopt de  
rollator met bewegen. Compleet met afneembaar  
boodschappennetje, zacht zitvlak en ondersteuning  
voor de onderrug.

blauw

Duwhandvatten 
regelbaar in hoogte

Wandel-stop  
functie

Volle, rubberen  
wielen

Afneembare  
winkeltas

Compleet opklapbaar  
Ideaal voor transport  
of stockage

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | rollators | 17
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535-970 540 120 580   2,75 130560-730

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Lindsey

Maureen

Opties 
Drie verschillende extensies om 

deze loophulp uit te breiden.

Amy

April
Ideale hoogte boven  

een toilet

Compleet opklapbaar 
Ideaal voor transport of stockage

Licht-metalen loophulp voor mensen die al wat moeil-
ijker te been zijn. Volledig opvouwbaar en regelbaar in  
de hoogte. De vormgeving met dubbele handvatten  
is zodanig ontworpen dat deze loophulp ideaal is 
boven een toilet.

lichtgrijs

18
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Ergonomische 
handvatten

Lyna 2

Maureen

Opties 
Drie verschillende extensies om 

deze loophulp uit te breiden.

Vergrendelsysteem

Regelbaar in  
hoogte

Amy

April

Switch naar articulerend model

Ideale hoogte boven  
een toilet

Compleet opklapbaar  
Ideaal voor transport of stockage

780-955 470 120 560   2,65 130510-690

2 modellen in 1... 
met één klik  
van vast model  
naar articulerend model

Ideale 2-in-1 licht metalen loophulp voor mensen die 
moeilijk te been zijn. Met een eenvoudige klik wordt 
deze vaste loophulp aan articulerende loophulp. 
Compleet opvouwbaar wat ideaal is om deze loophulp 
op te bergen of mee te nemen in de wagen.

lichtgrijs

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | rollators | 19
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Beatrix

Betty

Bonny

Britney

Hoogte van 830 mm tot 930 mm - Gebruikersgewicht: 100 kg

Plooibare 
    stokken

 
In hoogte verstelbare wandelstok met LED 
verlichting en luid hoorbaar alarmsignaal.  
Instelbare hoogte van 775 mm tot 1000 mm  
 
Gebruikersgewicht: 130 kg 

Altijd een zekerheidsgevoel 
zelfs tijdens de nacht

rood paars

   Electra

20

W201765 - Rollators en stokken - VL V2.qxp_Layout 1  03/06/2020  10:03  Page 20



Mary Maud

Mona

Monica

Hoogte van 790 mm tot 1020 mm - Gebruikersgewicht: 130 kg

 

 

  

 
     
 
Beatrix 0,35 kg 
Betty 0,40 kg 
Bonny 0,35 kg 
Britney 0,35 kg 
Mary 0,40 kg 
Maud 0,40 kg 
Mona 0,35 kg 
Monica 0,35 kg 
 
 
Hoogte: van 790 mm tot 1020 mm  

(min. - max. hoogte) 
Vaste of plooibare modellen 
Max. gebruikersgewicht: 100 kg plooibare modellen 

                       130 kg vaste modellen

VERMEIREN biedt een breed scala van wandelstokken aan  
voor binnen- en buitengebruik. Een uitgebreid gamma van  
vaste, in hoogte verstelbare modellen tot compleet opvouwbare  
modellen. Kies voor een vast of opvouwbaar model en het  
design dat het beste past bij uw stijl.

Vaste 
  stokken

!
optie     
TripTIP 
 
wandelstok 
stabilisator

360°

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
VERMEIREN | stokken | 21
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Twee in één. Marylin is niet alleen een wandelstok 
maar tevens een paraplu. Zelfs wanneer het regent 
ontvouwt u uw paraplu en hebt u nog steeds een 
wandelstok bij de hand. 
 
Hoogte van 875 mm tot 915 mm  
Gewicht: 0,62 kg 
Gebruikersgewicht: 130 kg 
 

Marylin

Wandelstokken

Krukken
Ashley Groot & Medium (in hoogte instelbare kruk) 
Hoogte van 1140 mm tot 1340 mm (medium) 
Hoogte van 1340 mm tot 1540 mm (groot) 
Gebruikersgewicht: 120 kg 

Flora 1 Flora 2 Flora 3

Zoë 
Hoogte van  
750 mm tot 980 mm  
Gewicht: 0,60 kg 
Gebruikersgewicht:  
130 kg

Plooibaar - gebruikersgewicht: 100 kg 
Hoogte van 840 mm tot 940 mm  

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Stephanie 
Hoogte handgreep:  
aanpasbaar van 740 tot 980 mm 
Gewicht: 0,55 kg 
Gebruikersgewicht: 100 kg

22

W201765 - Rollators en stokken - VL V2.qxp_Layout 1  03/06/2020  10:03  Page 22



Nicky
   De grijper Nicky is ontworpen voor dagelijks gebruik bij het oprapen of 
vastnemen van kleine voorwerpen. De voorzijde van de grijper Nicky is  
uitgerust met een magneetkop. Deze kan u helpen bij het oppikken van 
kleine magnetische voorwerpen zoals sleutels, nikkel of blikjes. 

Breedte: 12 mm 
Lengte: 760 mm 
Hoogte: 110 mm 
Gewicht: 0,15 kg 
Kleuren: zwart, blauw, rood, groen 
 
Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht  
(15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Pin om kledij, doekjes, 
sokken... makkelijk op  
te rapen

Magnetisch gedeelte 
voor metalen voorwerpenErgonomisch handvat 

rood blauw

zwart groen

VERMEIREN | varia | 23
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Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Breedte: 400 mm 
Lengte: 530 mm 
Hoogte : 260 mm 
Opgevouwen gedemonteerd: 240 mm 
Gewicht: 1,95 kg 
Gebruikersgewicht: 50 kg

Met een pedalo is het mogelijk om toch in  
beweging te blijven wanneer fiets- of wandeltochtjes 
niet meer mogelijk zijn. 

Kim

Breedte: 395 mm 
Lengte: 500 mm 
Hoogte : 300 mm 
Opgevouwen hoogte: 160 mm 
Gewicht: 2,3 kg 
Gebruikersgewicht: 50 kg

Thuis in beweging blijven met een handpedalo  
die volledig opvouwbaar is. Tevens voorzien  
van een calorie teller. 

Nathalie

Inbegrepen calorie meter

Compleet opvouwbaar  
Makkelijk voor transport of stockage

24
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VERMEIREN 
Grensverleggend in mobiliteit

 
VERMEIREN N.V. 

Vermeirenplein 1-15 
2920 Kalmthout 

 
Tel: +32 (0)3 620 20 20 
Fax: +32 (0)3 666 48 94 

website: www.vermeiren.be 
e-mail: info@vermeiren.be  

Badhulpen 
Nachtstoelen

Elektronische 
rolstoelen

Driewielers Bedden

Scootmobielen 
Scooters

Manuele 
rolstoelen

Comfort

Kussens

Contacteer uw vakhandelaar voor meer informatie.

Voorbehouden technische wijzigingen.
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