Travixx brengt
mij verder
Maak kennis met onze Travixx rolstoel
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Travixx brengt u verder

Travixx brengt u verder

De vrijheid om te gaan en staan waar u wilt, daar blijft u het liefst zo lang mogelijk
van genieten, ook wanneer u minder mobiel wordt. Als het aan ons ligt, staat er zo min
mogelijk in de weg om die vrijheid te blijven ervaren. Daarom heeft Medipoint een eigen
lijn mobiliteitsproducten ontwikkeld: Travixx by Medipoint.

Hoe ‘Travixx’ is ontstaan…
Het begon allemaal in 2013. Toen werd de rollator uit de basiszorgverzekering gehaald.
Voortaan moest een rollator betaald worden uit eigen portemonnee. Daarmee groeide de
behoefte naar meer zeggenschap over de eigenschappen en het uiterlijk van de rollator.
Vooral comfort, stijl en gemak waren daarin veelgenoemde wensen.
Bij Medipoint hebben we dagelijks contact met onze klant. Door te luisteren en kritische
vragen te stellen, leren we de behoeften van onze klant elke dag beter kennen. Vanuit
die behoeften is er samen met klanten, fabrikanten en onze eigen rollatorspecialisten een
stijlvolle rollator ontwikkeld: de Travixx. Deze rollator bleef niet onopgemerkt, deze werd
vanaf de lancering goed ontvangen door klanten. Dankzij de gebruikerservaringen van onze
klanten hebben we de Travixx rollator steeds verder kunnen optimaliseren. En toen was het
tijd voor een stap verder.
Door het enthousiasme en de mooie verhalen die we dagelijks ontvangen van onze klanten,
groeide onze ambitie. Ditzelfde wilden wij ook bieden voor mensen die incidenteel een
rolstoel nodig hebben. Opnieuw hebben we samen met onze klanten, fabrikanten en
rolstoelspecialisten gekeken naar de behoeften en mogelijkheden, om te komen tot de
ideale rolstoel: de Travixx Comfort Lite. Een rolstoel met een stijlvol design, voorzien van
alle gemakken en extra’s. Met deze rolstoel is Travixx gegroeid naar hét Medipoint huismerk
voor mobiliteitshulpmiddelen. Iets waar we trots op zijn.

Compacte lichtgewicht rolstoel
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Travixx Comfort Lite

Specificaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewicht: 11,5 kg
Eenvoudig inklapbaar frame
Eenvoudig afneembare achterwielen d.m.v. Quick-Release assen
Opklapbare en afneembare voetsteunen met hielband
Neerklapbare rug
In hoogte verstelbare armsteunen
Afneembare nylon bekleding (wasmachine bestendig)
Lekvrije banden
Anti-tip wielen (voorkomt achterover kiepen)
Zitfixatiegordel

Kleuren

Travixx Comfort Lite

De Travixx Comfort Lite is een lichtgewicht, stijlvolle rolstoel, die u
gemakkelijk overal mee naar toe neemt. Dankzij de vele mogelijkheden
om de rolstoel op te vouwen en uit elkaar te halen, neemt u hem overal
mee naar toe (bijvoorbeeld in de auto). De Comfort Lite blinkt uit in
aandacht voor veiligheid en comfort en heeft bovendien een stoere
uitstraling dankzij de drie-spaakswielen. Ervaar het zelf!
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Kernwaarden

Travixx: dit mag u verwachten

Een hulpmiddel dat u op een zo ergonomisch en kwalitatief mogelijke wijze
ondersteunt, dat zien wij als vanzelfsprekend. Wij onderscheiden ons in
uitstraling, gemak en comfort die het gebruik tot een plezier maken.

Stijlvol
Het Travixx huismerk kenmerkt zich door frisse kleuren, aandacht voor een moderne
uitstraling en een stijlvolle afwerking. Een product waarmee u met trots over straat gaat.

Gemak
Voor mobiliteitshulpmiddelen is gebruikersgemak cruciaal. De mogelijkheden en de
eenvoud van onze Travixx producten maken het gebruik tot een waar plezier.

Veilig
Een hulpmiddel dat u kunt vertrouwen. Dat is wel zo fijn. Daarom zijn alle producten van
ons Travixx huismerk uitvoerig getest in verschillende omstandigheden.

Compleet
De accessoires die het gebruik van onze producten compleet maken zijn bij het Travixx
huismerk standaard inbegrepen. Zo heeft u een optimale gebruikservaring.

Nieuwsgierig naar Travixx? Vraag een van onze medewerkers om advies of
kijk op www.medipoint.nl/travixx

Wij staan graag voor u klaar!
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