
geeft je de ruimte



Canto Nxt geeft je de ruimte

Multi-instelbaar & aanpasbaar frame

Groot bereik in maatvoering

De Canto Nxt is ideaal voor gebruikers die constant zijn aangewe-

zen op een rolstoel en die bij hun handelingen ondersteuning nodig 

hebben van een begeleider. De stoel heeft veel instel- en gebruiks-

mogelijkheden. Letterlijk en fi guurlijk veel bewegingsruimte dus: zowel 

voor de cliënt als voor u. De Canto Nxt is breed (her)inzetbaar en biedt 

veel comfort. Het multifunctionele kantelframe heeft een groot zithoek-

bereik en vormt een stabiele basis voor de verschillende aandrijvings- en 

opbouwvarianten. Door de combinatie met het Matrixx zitsysteem ont-

staat er nog meer ruimte voor maatwerk. De stoel kan volledig worden 

afgestemd op de individuele gebruiker. 

Voor uw cliënt betekent dit: altijd een comfortabel zittende rolstoel, die 

makkelijk rijdt of trippelt en dus veel bewegingsvrijheid biedt!

Op maat voor iedereen

Zithouding aanpasbaar aan activiteit

Verandering drukverdeling

Zithoekverkanteling 30°

Positioneringsruimte van bekken & benen

Prettig bij trippelen

Transparant frame

Sterk & veilig

Matrixx zitondersteuningselementen

Diverse remsystemen en wielcombinaties

Framekleuren: Midnight Blue en Ice Blue

Continue rughoekverstelling

Tal van opties

Voor gebruikers tot 150 kg

CE markering & crashtest safe



Continu de ideale zithouding

Aanpassing zithoek én rughoek

Naast zithoekverkanteling is het mogelijk de Canto Nxt uit te 

breiden met een continue rughoekverstelling. Hiermee kan de 

zithouding van de inzittende nog verder aangepast worden.

Bijvoorbeeld van een actieve trippelhouding bij de zelfrijder 

tot een relaxte rustpositie bij de duwwagen.

Een juiste duwpositie

Indien de stoel in hoek verstelbare duwhandvatten heeft, kan 

de begeleider de handvathoek aanpassen zodra de Canto Nxt 

verkanteld wordt. Altijd een ideale & ergonomisch verantwoor-

de duwpositie dus!

85 -125°

0 - 30°

Kantelframe

De Canto Nxt beschikt over een stabiel en comfortabel kantel-

mechanisme op basis van twee gasveren. 

Hierdoor kan de begeleider van de rolstoel de zithouding van 

de inzittende voortdurend gecontroleerd aanpassen. Het zit-

hoekbereik is naar keuze verstelbaar van 0 tot 30°. Voor een 

actievere zit kan het bereik ingesteld worden van -5 tot 25°.

Voordelen

■   De zithouding is aan te passen aan de activiteit: trippelen, 

rijden, zitten, rusten, etc.

■   De drukverdeling op het lichaam verandert: dit vergroot 

het zitcomfort, is goed voor de doorbloeding en vermin-

dert het risico op doorzitten.

 

 De zithoekverkanteling is zowel met als zonder inzittende licht 

bedienbaar voor de begeleider. Bij kanteling blijven de knieën 

van de inzittende op ongeveer dezelfde hoogte. Dit voorkomt 

klemming onder bijvoorbeeld een tafel. Voor de veiligheid 

worden antikiepsteunen standaard meegeleverd.



Alle kanten op met de Canto Nxt 

Welk postuur en welke wensen de gebruiker ook heeft: het multi-instelbare en  aanpasbare 

frame van de Canto Nxt kan er perfect op worden afgestemd. Het frame is instelbaar in 

zitbreedtes van 37/42/47/52 cm. Bovendien kunnen de zijkanten 4 cm naar binnen of naar 

buiten worden gemonteerd. De zitdiepte is traploos instelbaar door een verschuifbaar 

rugframe. Door de diverse wielgroottes, de verticale asgatposities en de schuingerichte 

telescopen kan de zithoogte op elk gewenst niveau ingesteld worden. Hoe de zithoogte en 

-breedte ook worden ingesteld: borging van de juiste wielbasis en spoorbreedte is gegaran-

deerd. De modulaire opbouw maakt de Canto Nxt volledig aanpasbaar en herinzetbaar.

Zitbreedte 
- en daarmee de 
spoorbreedte - 
in stappen van
5 cm instelbaar

Zitbreedte 
met zijkanten 
nauwkeurig 
instelbaar



Zoveel mensen, zoveel wensen

Op maat voor elke gebruiker

De uitgebreide keuze in zitondersteuningselementen van het Matrixx zitsysteem zorgen 

ervoor dat u het ondersteuningsniveau en de drukverdeling perfect kunt afstemmen op de 

individuele gebruiker. Zodat een perfecte zithouding of rij-/trippelhouding aangenomen kan 

worden en het zitcomfort groot is! Meer informatie hierover vindt u in de Matrixx brochure. 

De Canto Nxt is als zelfrijder of duwwagen verkrijgbaar. De modulaire product-

opbouw biedt tal van opties. Met diverse wielcombinaties, remsystemen en de 

individueel aanpasbare zitondersteuningselementen uit het Matrixx zitsysteem 

is deze stoel volgens de individuele wensen en eisen van de gebruiker samen te 

stellen. 



Snellius en Kelvin zitelement

Dynamische werking door 
elastische neopreenhoes

Korrel-latex vulling voor 
een comfortabele en 
volledige ondersteuning 
van het lichaam

Naast een zelfrijder en duwwagen, kan de Canto Nxt uit-

gevoerd worden met twee zitelementen uit het Matrixx 

zitsysteem: Snellius en Kelvin. Deze zijn ontwikkeld voor de 

zorgbehoevende, bedlegerige doelgroep. Een combinatie van 

de Canto Nxt met een Snellius of Kelvin zitelement maakt het 

mogelijk dat deze doelgroep nog mobiel kan zijn. 

Snellius zitelement

Deze elastische zitkuip is vrij opgehangen in een statisch 

frame met rughoekinstelling en voegt zich continu volledig 

naar de vorm van het lichaam van de gebruiker. Wat resulteert 

in een stabiele en comfortabele zithouding.

Kelvin zitelement

Dit stabiele frame met rughoekinstelling is voorzien van 

een geheel vrijhangende hoes. De afritsbare kussens zijn 

voorzien van korrel-latex vulling die ervoor zorgen dat de 

hoes zich aanpast aan de basiscontouren van het lichaam van 

de gebruiker. Zo biedt het Kelvin zitelement altijd maximale 

ondersteuning en een comfortabele, geborgen zithouding.



De rem erop

De Canto Nxt is geschikt voor gebruikers met een gewicht 

tot maximaal 150 kg. Dankzij het unieke, sterke en modu-

laire ovalen frame is de Canto Nxt breed (her)inzetbaar!

De Canto Nxt is door TÜV Rheinland Nederland met een 

positief resultaat getest conform de van toepassing zijnde 

eisen van de Europese rolstoelnorm EN 12182 en EN 12183 

en is crashtest safe conform ISO 7176-19. De Canto Nxt 

 voldoet daarmee aan de essentiële eisen van de richtlijn voor 

Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

De Canto Nxt beschikt over vier taxi fi xatie pun ten, waar-

mee de rolstoel op de juiste wijze in de taxibus gefi xeerd 

kan worden. 

Kwaliteit & veiligheid

Voldoet aan EN 12182 / EN 12183 

De Canto Nxt zelfrijder is uitvoerbaar met de Life & Mobility 

bandrem of wielen met geïntegreerde remnaven & rem-

hendels. De bandrem is eenvoudig te bedienen en heeft 

een uitste kende rem- en bedienkracht op de banden. 

Met de licht bedienbare design remhendel, wordt geremd 

via de centrale - onderhoudsvriendelijke - remnaaf. De ach-

terwielen remmen door de hendel naar voren of achteren 

te bewegen. 

De Canto Nxt duwwagen heeft standaard een voetrem met 

rempook. Deze is optioneel uitvoerbaar met een knijper bij 

het handvat. 

Eenvoudige hanteerbaarheid en veiligheid staan bij ons 

voorop: eenmaal op de rem gezet, zal de Canto Nxt zich 

niet meer verplaatsen!

150 
KG



Mobiliteit is een must. Zeker voor mensen met een functiebeperking is mobiliteit 

belangrijk om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Als professional 

ziet u elke dag om u heen wat dit betekent voor de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen 

en het gevoel van eigenwaarde van uw cliënten.

Life & Mobility is een Nederlandse zelfscheppende, innoverende producent van 

rolstoelen en scootmobielen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen 

met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten participeren in het 

maatschappelijk leven. Voor hen willen we grenzen verleggen.

 

De markt waarin we ons bewegen ontwikkelt zich voortdurend. Met eigen research 

en ontwikkeling spelen we daar adequaat op in. Voor de ontwikkeling van onze 

producten werken we tevens nauw samen met partners in diverse geledingen van 

de zorgketen.

Als zorgprofessional wilt u uw cliënten de beste oplossing kunnen bieden. 

Daarom zeggen we: Inspired by Life.

Vooruitgang met Life & Mobility 



P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem   Logistiekweg 7, Doetinchem   

T +31 (0)314-328 000    F +31 (0)314-328 001    E info@life-mobility.com   I www.life-mobility.com
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