




De ce țevi triunghiulare?  

Echipele noastre de la cercetare și dezvoltare au 
perfecționat țevile triunghiulare care formează baza 
scaunului Trigo. În afară de aspectul modern și unic al 
scaunului cu rotile, acestea au avantajul unei greutăți 
mai reduse la aceeași rezistență optimă. 



TRIGO S

Scaunul nostru cu rotile este disponibil în 
două versiuni. Prima versiune este Trigo S, 
un scaun activ și pliant, cu suporturi pentru 
picioare integrate în cadru. 
Conceptul scaunului Trigo S este activ 
și sportiv. Această configurație face ca 
scaunul cu rotile să fie chiar și mai ușor, 
păstrându-și însă aceeași rezistență 
maximă. 



TRIGO T

Există și o a doua versiune, Trigo T. 
Acest scaun cu rotile a fost conceput cu 
același aspect modern. Cadrul pliant are 
suporturi pentru picioare retractabile și 
detașabile. Construcția sa îl face ideal 
pentru a fi transportat. 



CONCEPTUL

VERMEIREN a proiectat modelul 
Trigo sub forma unui scaun cu rotile 
ultramodern, pentru orice gusturi. 
De aceea, modelul dumneavoastră 
Trigo poate fi personalizat complet la 
comandare; de la cadru până la roți, 
inclusiv cotierele și o gamă de peste 
30 de culori posibile. Pe scurt, există 
aproape la fel de multe scaune cu 
rotile Trigo diferite cât și utilizatori!



REGLABIL LA INFINIT 

În plus față de configurațiile care trebuie 
selectate la comandare (mărime, tipul 
spătarului, cotiere, cadru, opțiuni,…), 
Trigo rămâne un scaun dinamic. 
La fiecare scaun poate fi efectuat un 
număr mare de reglaje, cum sunt unghiul 
de înclinare a roții, înălțimea scaunului,… 



UNGHI DE ÎNCLINARE A 
ROȚII REGLABIL LA FIECARE 
SCAUN CU ROTILE 
Datorită unui sistem ingenios, înclinarea roții 
scaunului Trigo poate fi ajustată direct pe 
scaun! Unghiul de înclinare poate fi ajustat în 
poziția dorită, de 0°, 2°, 4° sau 6° (în funcție 
de configurație). Scaunul Trigo va fi livrat cu 
unghiul de înclinare a roții selectat la comandare. 



Pentru a adapta scaunul Trigo în funcție de 
utilizator și a-l face mai mult sau mai puțin 
„activ”, poziția roților din spate poate fi 
reglată direct pe cadru. Roțile din spate pot fi 
reglate spre înainte sau spre înapoi în 8 poziții 
diferite. Scaunul Trigo este livrat cu roțile în 
poziția selectată la comandare. 

Există 3 spătare pentru Trigo: unul 
fix, unul înclinabil și unul pliant. Pentru 
opțiune a doua și a treia, înclinarea 
spătarului poate fi ajustată cu ușurință 
pe cadrul scaunului. 

POZIȚIONAREA 
ROȚILOR

ÎNCLINAREA 
SPĂTARULUI



Scaunul cu rotile Trigo a fost conceput astfel 
încât să fie adecvat atât pentru adulți, cât și 
pentru copii. De aceea, Trigo este disponibil 
cu lățimi ale scaunului de la 30 până la 50 
cm. Există o gamă largă de accesorii și opțiuni 
chiar și pentru mărimile mai mici. 

DISPONIBIL ÎN 
MĂRIMI PENTRU COPII



OPȚIUNI
MÂNERE DE ÎMPINGERE 

8 sau 12 cm, în funcție de variantă  

PH 01 Mânere de împingere fixe (12 cm)
PH 02 Mânere de împingere fixe, scurte (8 cm) 

PH 05 Mânere de împingere reglabile pe
înălțime (în spatele țevilor spătarului)

PH 04 Mânere de împingere reglabile pe
înălțime (în interiorul țevilor spătarului)

PH 03 Mânere de împingere pliante, fixe 

PH 06 Mânere de împingere pliante și reglabile pe 
înălțime (în spatele țevilor spătarului)

Mânerele de împingere PH 03
și PH 06 sunt complet pliante.  



COTIERE ȘI PROTECȚII PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE

B82-S sau 
B82-C FIXE 
Protecții pentru 
îmbrăcăminte fixe, 
reglabile, din aluminiu 
sau carbon

B82S-C
Protecții pentru 
îmbrăcăminte 
detașabile și 
reglabile, din carbon 

B82-A
Protecții pentru 
îmbrăcăminte 
detașabile și reglabile 
cu apărătoare de 
noroi, din aluminiu

B82L-A
Protecții pentru 
îmbrăcăminte 
detașabile și reglabile 
lungi cu apărătoare 
de noroi, din aluminiu

B82-C
Protecții pentru îmbrăcăminte 
detașabile și reglabile lungi cu 
apărătoare de noroi, din carbon 

B82 FIXE 
Protecții pentru 
îmbrăcăminte fixe, 
reglabile, din 
aluminiu cu 
apărătoare de noroi

Bi5 
cotiere reglabile 
pe înălțime 

B82S-A 
Protecții pentru 
îmbrăcăminte detașabile 
și reglabile, din aluminiu

B82SL-A 
Cotieră lungă, 
detașabilă, 
din aluminiu 

Cotiere TUBE 
Retractabile 
spre înapoi 
(numai cu spătarul fix)

OPȚIUNI



SUPORTURI PENTRU PICIOARE 

Tub monobloc tube 
din aluminiu 

Monobloc, placă picioare 
din aluminiu, pliantă 

Monobloc, placă picioare 
din carbon, pliantă 

Monobloc, cu placă 
pentru picioare retractabilă

Plăci pentru 
picioare separate 

Monobloc, cu placă 
pentru picioare mai înaltă

70° 80° 90°

BA6 Suporturi pentru 
picioare, scurtate cu 5cm

Disponibile cu unghiuri de 70°, 80° și 90° OPȚIUNI

TRIGO S TRIGO T



ROȚI  

Roțile spate

Negru standard  
3”, 4”, 5”, 6”

Roți standard
18”-инчови

Roți Design
20”, 22”, 24”, 26”

Roți Spirit din aluminiu
24”

Roți Spirit roșii
24”

Roți Spirit albastre
24”

Roți pentru teren accidentat  
24”

Transparentă
3”, 4”, 5”, 6”

Argintiu aluminiu  
3”, 4”, 5”

Albastru aluminiu
3”, 4”, 5”

Roșu aluminiu
3”, 4”, 5”

Carbon
4”, 5”

LED
4”, 5”

Unitate de măsură: țoli 

Anvelope Right Run negre
disponibile pentru 

roțile Design și Spirit  

Anvelope Marathon Plus
disponibile pentru 

roțile Design și Spirit 

OPȚIUNI
Roțile față 



FRÂNE  

Frâne prin împingere sau tragere Frâne sport Frâne tradiționale cu 
mânere retractabile (B40)

OPȚIUNI



Opțiuni şi accesorii 

Suport pentru cârje 
stânga sau dreapta

B31L sau B31R

Suporturi laterale stânga sau 
dreapta (mărime mare)

L04 L sau L04 R

Roată antirăsturnare 
stânga sau dreapta

B78L sau B78R

Suporturi laterale stânga 
sau dreapta (mărime mică)

L04S L sau L04S R

Roți Travel
B86

Bară stabilizantă 
pentru spătar

B90

Frână pe tambur
 24” x 1/3 8”

roți gri 

Curele Neoflex
Toate soluțiile posibile pot fi 

consultate pe website-ul nostru 
www.vermeiren.com

Protecții spițe
Toate modelele posibile pot 

fi consultate pe website-ul nostru 
www.vermeiren.com

Alte opțiuni și accesorii pot fi găsite în formularul de comandă 

OPȚIUNI



OPȚIUNI DE CULORI  MULTIPLE!

Alte zeci de alte 
culori la cerere.   

(Cu adaos de preț)

C4M - Roșu viu mat
C4G - Roșu viu lucios

C87M - Portocaliu viu mat  
C87G - Portocaliu viu lucios

C73G - Verde 
viu metalizat

C56M - Gri albăstriu mat
C56G - Gri albăstriu lucios

C59M - Șampanie mat
C59G - Șampanie lucios

C8M - Galben mat
C8G - Galben lucios

C53M - Portocaliu mat
C53G - Portocaliu lucios

C5M - Negru mat
C5G - Negru lucios

C71G - Albastru 
metalizat adânc

C29M - Gri viu mat
C29G - Gri viu lucios

C55M - Inox mat
C55G - Inox lucios

C76M - Alb metalizat mat
C76G - Alb metalizat lucios

C85M - Verde electric mat  
C85G - Verde electric lucios

C78G - Albastru 
pastel lucios

C88M - Auriu mat
C88G - Auriu lucios

C89M - Arămiu mat
C89G - Arămiu lucios

C79M - Albastru viu metalizat mat
C79G - Albastru viu metalizat lucios

C72G - Roșu 
cireașă metalizat



Lățimea scaunului : 300 până la 500 mm (în trepte de 20 mm)

Lățimea totală (unghi de înclinare a roților 0°) : 460 până la 660 mm

Adâncimea scaunului : 300 până la 500 m (în trepte de 20 mm)

Înălțimea scaunului : 380 până la 510 mm (în funcție de configurație)

Greutatea totală : de la 10 kg (според конфигурацията)

Greutatea maximă a utilizatorului : 70 sau 130 kg  (în funcție de configurație) 

Posibilitate de spătar pliant : da

Înălțimea spătarului : 50 până la 510 mm (în funcție de configurație)

Dimensiunile roților din față : 3”, 4”, 5”, 6”

Dimensiunile roților din spate : 18”, 20”, 22”, 24”, 26”

Unghiul de înclinare a roților : 0° până la 6° (reglabil direct pe scaun)

Tapițerie disponibilă: Nylon, Cordura, AirFlow

Dimensiunile sunt în mm, greutatea în kg. Toleranță la măsurare: 15 mm, 1,5 kg, 1,5° 

DATE 
TEHNICE

DATE 
TEHNICE
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Toate drepturile rezervate, inclusiv traducerea.• Nici o parte a acestui manual nu poate fi 
reprodusă sub nicio formă (tipărire, fotocopie, microfilm sau alt proces) fără permisiunea 
scrisă a editorului sau prelucrată, duplicată sau distribuită prin utilizarea sistemelor 
electronice.

Ediție: martie 2020

Ne rezervăm dreptul la modificări de natură tehnică. 
Imaginile au numai rol ilustrativ. Anumite caracteristici pot fi opționale.

Accesați site-ul nostru web pentru cele mai actualizate informații : 
www.vermeiren.ro

Pentru mai multe informații 
contactați reprezentantul local.

OBSERVAȚII  
VERMEIREN

VERMEIREN GROUP N.V.
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout
Belgia

Tel : +32 (0)3 620 20 20
Fax : +32 (0)3 666 48 94
@ : info@vermeiren.ro

www.vermeiren.ro




