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Het Tarta Original rugsysteem is een individueel in 

te stellen en aan te passen modulair rugsysteem ter 

ondersteuning van het lichaam. 

De Tarta Original is op vrijwel iedere rolstoel te 

monteren en met het optionele bevestigingssysteem 

gemakkelijk afneembaar van de rolstoel. 

Het grote voordeel van dit product, met zijn slanke 

vormgeving, is de fl exibiliteit. De afzonderlijke 

wervelmodules blijven instelbaar, waardoor het 

rugsysteem bij veranderende houding of groei kan 

worden aangepast. Het is hierdoor uitermate geschikt 

voor zowel kinderen als volwassenen.

Dit rugsysteem kenmerkt zich doordat het exact de 

vorm van een ruggenwervelkolom hee�  en dezelfde 

bewegingen kan maken. Dit zorgt voor een ideale 

ondersteuning van de rug.

Tarta Original

Hoewel aan deze brochure de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 



flexibiliteit
De belangrijkste kenmerken van de Tarta Original zijn de fl exibiliteit 

en de instelbaarheid. Deze kenmerken geven de mogelijkheid om de 

vorm en beweging van de rug perfect te volgen. De fl exibiliteit kan 

geheel naar behoe� e ingesteld worden. 

individuele instelbaarheid
De vorm van de Tarta Original kan individueel ingesteld worden om 

perfect aan te sluiten aan de behoe� en van de gebruiker. Hierdoor 

kan het in verschillende situaties toegepast worden, 

van comfortabele vraagstukken tot complexe zithoudingen.

comfort
Tarta Original biedt comfort dankzij zijn fl exibiliteit en 

zachte pads. De vorm en het materiaal van de pads zorgen 

voor de beste houdingspositie. Door gebruik te maken van 

afzonderlijke pads verbetert het ademend vermogen in 

vergelijking met andere rugsystemen.

kenmerken 



Door het aanpassingsvermogen biedt de Tarta Original 

de beste oplossing voor langdurig goed ondersteund 

zitten. Het is een modulair systeem, waarbij de 

afzonderlijke wervelmodules en ribben instelbaar 

blijven. Hierdoor is het eenvoudig aan te passen bij 

groei of lichaamsveranderingen. 

De Tarta Original voorziet in veel behoe� en; 

ergonomisch, esthetisch, design, veel aanpassings-

mogelijkheden, verminderen van rugklachten en 

ademend vermogen. Ofwel de Tarta Original kan volledig 

aangepast worden aan uw individuele behoe� en en is 

uitermate geschikt als meegroeibaar product. 

Tarta Original biedt een oplossing voor:

instelbare wervels
Het is mogelijk om de hoek van elke wervel aan te passen met een 

maximum van 10° per wervel. Naar gelang de ondersteuningsbehoe� e 

kan het systeem opgebouwd worden met meerdere wervelmodules. 

individueel aanpasbaar
Door alle genoemde kenmerken en functies kan dit modulaire rugsysteem 

geheel naar behoe� e opgebouwd worden. U kunt bepalen hoe hoog het 

systeem moet worden en waar meer of minder ondersteuning nodig is.

instelbare ribben
Naar gelang de ondersteuningsbehoe� e kunnen verschillende ribben 

gebruikt worden. Daarnaast kan de hoek van elke rib worden aangepast. 

De ribben beschikken over verschillende lengtes welke geconfi gureerd 

kunnen worden naar de juiste ondersteuningsbehoe� e. 

instelbare flexibiliteit
Het systeem biedt de mogelijkheid om iedere wervelmodule afzonderlijk 

in te stellen. Hierdoor kan de ideale houding gecreëerd worden. 

functies



modellen 
Aangezien het een modulair rugsysteem betre�  is het mogelijk om meer 

of minder wervels toe te passen en dus voor andere hoogtes te kiezen. 

Onderstaand zijn de meest voorkomende confi guraties weergegeven. 

4 wervels
Hoogte : 4 wervels 

Uitvoering : standaard / contour

Maten : S – M – L – XL

5 wervels
Hoogte : 5 wervels 

Uitvoering : standaard / contour

Maten : S – M – L – XL

6 wervels
Hoogte : 6 wervels 

Uitvoering : standaard / contour

Maten : S – M – L – XL

standaard

standaard

contour

contour

standaard

contour



Tarta Original
pads
Ademend en comfortabel.

wervels
Volgen exact de wervelkolom.

ribben
Zorgen voor een juiste zijdelingse ondersteuning.



Tarta Original

passieve rolstoel

electrische rolstoel

actieve rolstoel

kinder rolstoel

toepassingen



De Tarta Emys is een fl exibel en compact ondersteunend 

rugsysteem met een uniek design. Het is zo ontworpen 

dat het makkelijk in gebruik en zeer eenvoudig 

afneembaar van de rolstoel is. De Tarta Emys is 

op vrijwel iedere rolstoel te monteren. Dankzij de 

ademende schuim pads gee�  de Emys een extreem 

gevoel van comfort. De fl exibiliteit van het rugsysteem 

kan eenvoudig aangepast worden, zodat de juiste mix 

tussen bewegingsvrijheid en ondersteuning ontstaat. 

Dit rugsysteem is verkrijgbaar in een drietal hoogtes, 

welke beschikbaar zijn in een standaard, contour en 

diep contour uitvoering.

Tarta Emys



 

Tarta Emys

flexibiliteit
De Tarta Emys is een comfortabel rugsysteem met 

diverse mogelijkheden tot het personaliseren van de 

ondersteungingsbehoe� e. Het rugsysteem gee�  de juiste 

ondersteuning en zorgt dat de gebruiker vrij kan bewegen 

zonder belemmert te worden. 

draaiing
De draaiing is belangrijk voor de vrijheid van beweging. Het staat 

toe om te bewegen, maar zorgt dat de gebruiker altijd terugkeert 

in de oorspronkelijke positie.

verstelbaarheid
Met de Tarta Emys is het mogelijk om het niveau van de 

hellingshoek te kiezen.  De vorm van het rugsysteem kan worden 

veranderd, doordat de wervels gebogen kunnen worden. Hierdoor 

krijgt de gebruiker een betere individuele ondersteuning.

kenmerken



Het Tarta Emys biedt een comfortabele en goede 

ondersteuning voor gebruikers welke fl exibel willen 

bewegen. Het is een verstelbaar systeem, welke de rug 

goed volgt en in een juiste positie brengt. 

De ondersteuningsbehoe� e kan bepaald worden door 

drie verschillende diepte contouren en drie verschillende 

systeemhoogtes. De bewegingsvrijheid kan aangepast 

worden, gezien de wervels enigszins instelbaar en 

fl exibel zijn. 

aanpassen flexibiliteit
De mate van fl exibiliteit van het rugsysteem kan via een 

verstelmechanisme aan de onderzijde ingesteld worden. 

aanpassen vorm
De vorm van de Tarta Emys kan naar behoe� e ingesteld worden.

comfort
De pads bedekken de complete wervel waardoor een 

maximaal draagvlak ontstaat. Dit zorgt voor een optimaal 

comfort. De pad bestaat uit een vulling van duurzame 

high density foam en een ademende en afneembare hoes. 

functies

Tarta Emys biedt een oplossing voor:



3 wervels
Hoogte : 3 wervels 

Uitvoering : standaard / contour

Maten : M – L – XL 

4 wervels
Hoogte : 4 wervels 

Uitvoering : standaard / contour / 

   diep contour

Maten : M – L – XL

5 wervels
Hoogte : 5 wervels 

Uitvoering : standaard / contour / 

   diep contour

Maten : M – L – XL

modellen 

standaard

contour

standaard

contour

diep contour

standaard

contour

diep contour



Tarta Original

bevestigingen

Vaste bevestigingsklem voor vastframe rolstoel

In hoogte verstelbare vaste 

bevestigingsklem voor vastframe rolstoel

Vaste verkorte bevestigingsklem voor vastframe rolstoel

Afneembaar bevestigingssysteem 

In hoogte verstelbaar afneembaar bevestigingssysteem 

voor opvouwbare rolstoel

Hoogte verstelbare bevestigingsklem voor vastframe rolstoel

• Zeer eenvoudig afneembaar

• De hoek van het rugsysteem kan worden aangepast

• In hoogte verstelbaar

• In diepte verstelbaar

• Past op rugbuizen met diverse diameters

In hoogte verstelbare bevestigingsklem voor opvouwbare rolstoel

• Het rugsysteem is afzonderlijk afneembaar van de spanstang

• De spanstang is afneembaar van de rugbuizen van de rolstoel

• De spanstang past op rugbuizen met diverse diameters

• Twee maten spanstangen verkrijgbaar: 35-40 cm en 40-45 cm lang
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