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Relax \

Deze comfort relax, (speciaal) ontwikkeld onder de noemer 
‘universal design’, evolueert mee met de behoeftes en noden 
van de gebruiker.  Diverse modulaire opbouwmogelijkheden 
bieden de kans om de relax om te bouwen van een ‘design 
version’, naar een volledige ‘care version’. 

De Ino oogt niet enkel licht, maar dit is hij werkelijk ook. Dit 
mede door zijn doordachte constructie, die de relax niet alleen 
een moderne uitstraling geeft, maar tegelijkertijd ook voorziet 
van een hoge stabiliteit. Deze constructie draagt er eveneens 
toe bij dat de relax een uitstekend rijgedrag bezit en bovendien 
heel onderhoudsvriendelijk is.

Onze hedendaagse collectie aan stoffen zorgt voor een 
persoonlijke look, dit passend binnen uw interieurconcept. 
Talrijke beschikbare opties en accessoires, zoals het leeftablet 
en koffietafeltje, maken de relax compleet. Dit alles zorgt voor 
een zeer uniek product! Ervaar het zelf!

Wat maakt de Ino Relax zo uniek? \

\\ Zeer comfortabel
\\ Ergonomische werking
\\ Grote ‘zorg’hendels
\\ Gebruiksvriendelijk
\\ Onderhoudsvriendelijk
\\ Modulaire constructie - aanpasbaar op elk moment
\\ Manoeuvreerbaarheid en beweeglijkheid - bedoeld om         
   te bewegen
\\ Diverse zithoogtes
\\ Standaard geïntegreerde handmatige  
   hoofdsteunverstelling
\\ Extreme stabiliteit en sterkte
\\ Tillifttoegankelijk (actieve, passieve & return tillift)
\\ Optioneel als slaapzetel verkrijgbaar

BEKIJK ON
ZE INO 

PRODUCTVI
DEOS!

KLIK HIER 
OF SCAN D

E 

QR-CODE!

https://www.momentsfurniture.be/nl-be/collectie/zorgrelaxen/ino/video
https://www.momentsfurniture.be/nl-be/collectie/zorgrelaxen/ino/video
https://www.momentsfurniture.be/nl-be/collectie/zorgrelaxen/ino/video
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Opties & accessoires

De Ino Relax bevat een hele 
hoop opties en accessoires 
om de relax aan te passen 
aan de noden van de 
gebruiker.

Meer info op pagina 8

Verstelmechaniek

5 verschillende verstel-
mechanieken mogelijk, 
zowel manueel als elektrisch. 
De versie Zero Gravity is 
bovendien beschikbaar 
met een relaxpositie en 
slaappositie. 

Meer info op pagina 3-4

Frame & wielen 

Beschikbaar met 5 
verschillende soorten 
onderstellen, afhankelijk van 
frame, grootte van de wielen 
en remtechniek.  

Meer info op pagina 5

Armen

Beschikbaar met 9 
verschillende armen, 
zowel open als gesloten 
en in verschillende soorten 
materialen. 

Meer info op pagina 5

OVERZICHT INO RELAX
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Z E R O  G R AV I T Y  1 3 0 °Z E R O  G R AV I T Y  1 3 0 °
Pure eenvoud.  Rug en beensteun zijn synchroon traploos 
verstelbaar d.m.v. een gasveer. Van een actieve of passieve 
zithouding tot een uitstekende relaxpositie. 
De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in 
relaxpositie.

VERSTELMECHANIEKEN

E L E K T R I S C H  1 2 5 °E L E K T R I S C H  1 2 5 °

Gemakkelijk in gebruik.  Zit, rug en beensteun zijn apart of 
synchroon elektrisch verstelbaar d.m.v. 2 motoren.  Van een 
actieve en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie, 
en alles ertussenin.
De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 125° in 
relaxpositie.
Mogelijkheid tot uitneembare en oplaadbare batterij.
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VERSTELMECHANIEKEN

Gemakkelijk in gebruik.  Zit, rug en beensteun zijn apart traploos 
verstelbaar d.m.v. 2 gasveren.  Van een actieve en passieve 
zithouding tot een uitstekende relaxpositie, en alles ertussenin.
De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in 
relaxpositie.

D U O  C O M F O R T D U O  C O M F O R T 
S Y N C H R O  1 3 0 °S Y N C H R O  1 3 0 °

Ergonomie.  Duo comfort synchro staat voor tal van zit- & relax-
posities.  Rug en beensteun zijn synchroon traploos verstelbaar 
d.m.v. een gasveer.  Daarenboven kan de beensteun apart 
bijgeregeld worden met een tweede gasveer. Van een actieve 
en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie.
De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in 
relaxpositie.

D U O  C O M F O R T D U O  C O M F O R T 
S O L O  1 3 0 °S O L O  1 3 0 °
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CASA LIGNA WOOD CURA WOOD CURA NS WOOD

LIGNA POLYURETHANE CURA POLYURETHANE CURA NS POLYURETHANE

CURA XL UPHOLSTERED CURA NS XL UPHOLSTERED
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ARMEN 

De Ino Relax kan van verschillende armen voorzien worden; van een comfortabele volledig gestoffeerde arm tot een neerschuifbare 
arm. Naargelang het type armen is het al dan niet mogelijk om een leeftablet op de arm te schuiven.

Wielen Ø125 centraal geremd, 
achterzijde

Wielen Ø125 centraal geremd, zijdelings (links, rechts of beide)

Vast, niet verrijdbaar

FRAME EN WIELEN  

Aluminium kruispoot met aluminium kolom, geëpoxeerd. Alle versies met wielen Ø 125 mm zijn standaard voorzien van een 
ergonomisch gevormde kunststof duwbeugel en een voetensteun. Er zijn volgende uitvoeringen mogelijk: 

Wielen Ø75 Wielen Ø125
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TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN

TYPE
B D H

Ino 69-83 74-86 119-125 50 46 46-56 81 65-74 35-40 ja ������

�� = huishoudelijk gebruik / ����  = projectmatig gebruik / ������ = intensief projectmatig gebruik

(*)  Zithoogte
Elke Ino relax is beschikbaar in 4 zithoogtes:  46 – 48 – 50 en 52 cm. De Ino relax met wielen Ø75 en Ø125 mm zijn ook beschikbaar 
met zithoogte 54 en 56 cm. De lengte van de beensteun wordt bepaald aan de hand van de zithoogte. 
Op ieder moment kan de zithoogte, dankzij de modulaire opbouw van de Ino, aangepast worden.

(**)  Zitbreedte
Gemeten tussen de armen en de zitting:  vooraan 50 cm – achteraan 48 cm

Armleggerhoogte
21 cm – gemeten vanaf de zitting

ZIT, RUG EN BEENSTEUN

Gestoffeerd. Ergonomisch gevormd. 
Bijzonder comfortabel zitcomfort door de combinatie van een stalen buisframe overspannen met elastisch web en volledig ingeschuimd. 
Het hoge dichtheid geïnjecteerd schuim is brandvertragend. 

De onderkant van de zitting is standaard afgewerkt met een elastisch, vochtafstotend en afwasbaar materiaal. Elke zetel heeft 
standaard een manueel verstelbaar hoofdgedeelte.

Door de geïntegreerde beensteun zijn er geen hinderlijke randen en openingen tussen zitting en beensteun. Voorzien van een 
functioneel vormgegeven minimale opening tussen zit en rug, t.b.v het gemakkelijk reinigen.

Bij versie met wielen Ø125 standaard voorzien van een ergonomisch gevormde kunststof duwbeugel.

CE-GEKEURD

De elektrische versie van de Ino relax is CE gekeurd volgens de machinerichtlijn. Hierbij word een analyse gemaakt van alle 
mogelijke risico’s bij gebruik van het product. Deze risico’s werden vervolgens aangepakt tijdens het uitwerken van het product. 
Bovendien beschikken alle elektrische onderdelen eveneens over een CE keuring en zijn daarom veilig in gebruik. CE-verklaring 
goedgekeurd door gerenomeerd keuringsbureau Vincotte.
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�x
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BEDIENING

Ino Zero Gravity en Ino Duo Comfort zijn telkens voorzien van 2 ergonomisch gevormde kunststof bedieningshendels. De 
verstelmechaniek wordt eenvoudig bediend door deze hendels naar voor (push) of naar achter (pull) te bewegen, hierdoor 
ontgrendelt de gasveer en is de relax soepel te verstellen naar elke gewenste zit- of ligpositie. Het is mogelijk om de relax zowel in 
elke gewenste zit- of ligpositie te vergrendelen, als de relax juist vrij te laten bewegen.

De Ino elektrisch is standaard voorzien van een vaste batterij (via kabelvoeding).  Via de eenvoudige handbediening kan de Ino 
gemakkelijk in de gewenste relax-, of slaapposities geplaatst worden. Om meer bewegingsvrijheid te hebben binnen de ruimte, kan 
er geopteerd worden om te werken met een uitneembare en oplaadbare batterij.
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H - voorziening 
serumhouder 
met 4 haken

A - inschuifbare voetensteun

OPTIES
INO

C
A

S
A

L
IG

N
A

C
U

R
A

C
U

R
A

 N
S

Inschuifbare voetensteun -A

2 verplaatsingswielen op de achterse poten
(vaste uitvoering)

-B

Fixatiebeugels -C

Voorziening zuurstoffleshouder -D

Voorziening voor opberging kunststof leeftablet
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger ) 

-E

Hygiënische afwerking garniering voor rug -F

Voorziening voor vaste serumhouder 
met 2 haken

-G

Voorziening voor uitschuifbare serumhouder 
met 4 haken

-H

Voorziening voor abductieklos op leeftablet
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger)

-I

Voorziening voor koffietafeltje
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger)

-J

Geïntegreerde riem -K

Half beklede armsteun
(enkel bij houten armen)

-L

Geheel beklede armsteun
(enkel bij houten armen)

-M

Voorziening voor verstelbare 
orthopedische beensteun

(niet mogelijk bij uitvoering INO Zero Gravity)
-N

Uitneembare en oplaadbare 
batterij in docking station

-O

Voorziening voor anatomische reductor beensteun
(niet mogelijk bij centraal geremd links/rechts/

links+rechts)
-P

Afneembaar hoofdeinde -Q

Voorziening voor multidirectionele anatomisch 
gevormde armleuning 

(niet mogelijk in combinatie met urinezakehouder en 
multifunctionele (urine)zakhouder)

-R

B - verplaatsingswielen op de 
achterste poten (vaste uitvoering)

G - voorziening 
serumhouder 
met 2 haken

K - geïntegreerde riem

J - voorziening 
voor koffietafeltje
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Q - afneembaar hoofdeindeO - uitneembare en oplaadbare 
batterij in docking station

OPTIES
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ACCESSOIRES

INO

C
A

S
A

L
IG

N
A

C
U

R
A

C
U

R
A

 N
S

Vaste serumhouder met 2 haken
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger)

-1

Uitschuifbare serumhouder met 4 haken -2

Leeftablet kunststof
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger)

-3

Abductieklos op leeftablet
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger)

-4

Opberging kunststof leeftablet
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger)

-5

Koffietafeltje
(niet mogelijk bij Ino XL beklede armlegger)

-6

Anatomische reductor hoofdsteun -7

Anatomische reductor beensteun
(niet op centraal geremd links/rechts

/links+rechts)
-8

Anatomische reductor romp -9

Urinezakhouder -10

Multifunctionele (urine)zakhouder -11

Zuurstoffleshouder -12

Los nekkussen -13

Losse riem -14

Verstelbare orthopedische beunsteun
(niet mogelijk bij Ino Zero Gravity)

-15

Extra batterij voor laadstation -16

Multidirectionele anatomisch 
gevormde armleuning 

(niet mogelijk in combinatie met urinezakhouder of 
multifunctionele (urine)zakhouder)

-17

1 - vaste 
serumhouder 
met 2 haken

3 - leeftablet kunststof

4 - abductieklos op leeftablet

7 - 8 - 9 - 
anatomische 
reductor

5 - opberging 
kunststof leeftablet

2 - uitschuifbare 
serumhouder 
met 4 haken

6 - koffietafeltje
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OVERZICHT MODELLEN

INO CASA VAST INO CASA WIELEN Ø 75 INO CASA WIELEN Ø 125 INO CASA WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD

INO LIGNA VAST INO LIGNA WIELEN Ø 75 INO LIGNA WIELEN Ø 125 INO LIGNA WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD

INO CURA VAST INO CURA WIELEN Ø 75 INO CURA WIELEN Ø 125 INO CURA WIELEN Ø 125
CENTRAAL GEREMD
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OVERZICHT MODELLEN

INO CURA NS VAST INO CURA NS WIELEN Ø 75 INO CURA NS 
WIELEN Ø 125

INO CURA NS 
WIELEN Ø 125

CENTRAAL GEREMD


