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Bewegen helpt je vooruit. Fysiek, maar ook geestelijk. Beweeg je
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Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 17.00
Zaterdag en zondag: gesloten
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Van Raam fietsen zijn een begrip

Care4More

in binnen- en buitenland.

42 Over ons

Deze oer-Hollandse fietsenfabrikant levert de hoogste

Bezoekadres (op afspraak)
Morra 2-34
9204 KH Drachten
Tel: 0512 - 513650
www.care4more.nl

De uitvoeringen kunnen soms afwijken van het standaard model. Druk en zetfouten voorbehouden.

kwaliteit aangepaste fietsen.
Bij Care4More vinden wij alleen het
beste goed genoeg, dus zijn wij al
lange tijd ‘exclusief partner’ van
Van Raam fietsen.

4

5

Duofietsen
Fun2Go

De duofiets is
altijd plezier
voor twee

De Fun2
Go
is de me
est
gewilde
duofiets

Funtrain

Voor meer informatie én
opties op alle fietsen kijk op
www.care4more.nl
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Duofietsen
Fun2Go

Funtrain

Meest
gewilde
duofiets

Op deze duofiets van Van Raam is er één
persoon die stuurt, maar kun je beide trappen.
Daarbij zitten jullie op een gelijkwaardige positie. De duofiets is volledig op jullie voorkeuren
af te stemmen en is van zeer hoge kwaliteit.
Met de Fun2Go is en blijft samen bewegen
makkelijk en leuk.

De Funtrain is een aanhanger die je koppelt
aan een Fun2Go duofiets. Met de Funtrain
kun je makkelijk en veilig fietsen met een
groep. Met één Funtrain is er plek voor drie
bijrijders. Twee extra passagiers? Dan koppel
je gewoon nóg een Funtrain aan.

Voordelen

Voordelen

1 persoon stuurt, beiden kunnen
trappen
Perfect zicht op bijrijder
Stabiel en robuust
Geen instap, eenvoudig plaatsnemen

Handig voor mensen met weinig
kracht, slecht ter been zijn of helemaal
niet meer kunnen fietsen.

1 bestuurder met 3 of 5 passagiers
Iedereen fietst in z’n eigen versnelling
Zelfremmend door oplooprem
Te koppelen aan een bestaande duofiets

Handig voor instellingen waar een
begeleider met meerdere cliënten of
bewoners wil fietsen.
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Rolstoelfietsen
VeloPlus

Laat je
rijden met
de rolstoelfiets

O-Pair

Voor meer informatie én
opties op alle fietsen kijk op
www.care4more.nl
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Rolstoelfiet
VeloPlus

O-Pair

Kantelb
aar
plateau

Voor iemand in een rolstoel is fietsen extra
bijzonder. Met de wind door de haren, genietend
van de omgeving terwijl je comfortabel in je
eigen rolstoel kunt blijven zitten. Zelfs bij het
op- en afstappen hoef je de rolstoel niet uit.
De VeloPlus rolstoelfiets maakt het allemaal
mogelijk.

Voor een rolstoelgebruiker of iemand die
slecht ter been is, is een fietstocht een
ware traktatie. Met onze O-Pair fiets van
Van Raam wordt het daadwerkelijk een feest.
De passagier zit comfortabel voorop en
heeft vrij uitzicht. En omdat je als bestuurder
verhoogd zit, houd je toch het overzicht.

Voordelen

Voordelen

Geen transfer nodig
Eenvoudig rolstoel oprijden op plateau
Geschikt voor elke handbewogen rolstoel
Meesturende wielen, dus korte draaicirkel

Handig voor mensen waarbij een
transfer van eigen rolstoel naar fiets
niet mogelijk is.

Iemand vervoeren die in een rolstoel zit
Instelbare zitting passagier
Voor kinderen en volwassenen
Goed zicht voor de passagier en
bestuurder

Handig voor rolstoelgebruikers
waarbij een transfer makkelijk
mogelijk is.
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Easy Rider

Driewielfietsen
Easy Sport
Maxi

De driewielfiets
voor een stabiele
wegligging

Maxi Comfort

Voor meer informatie én
opties op alle fietsen kijk op
www.care4more.nl
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Driewielfie
Easy Rider

Easy Sport

Sportief
onderstu
ur

De Easy Rider is een unieke driewielfiets.
Deze fiets kent een lage zitpositie en dus
een laag zwaartepunt, dat zorgt voor een zeer
stabiele wegligging. Dankzij de vering in het
frame en de zitting met rugleuning ervaar je
veel rijcomfort. De hoogte van de zitting en de
hoek daarvan zijn instelbaar.

Voordelen
Comfortabele zitting met rugsteun
Korte draaicirkel
Stoel instelbaar
Kan door een normale deur

Handig voor volwassenen die niet
goed op een tweewieler kunnen
fietsen.

De Van Raam Easy Sport is een sportieve,
maar comfortabele ligdriewielfiets.
De zithoogte en -hoek zijn naar wens in te
stellen en het stuur bevindt zich op
heuphoogte, wat voor minder belasting
van het bovenlichaam zorgt.

Voordelen
Sportief onderstuur
Comfortabele zitting met rugsteun
Modern vorm gegeven
Kan door een normale deur

Handig voor volwassenen met een
verminderd evenwichtsgevoel of
gewrichtsproblemen die sportief zijn
ingesteld.
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Driewielfie
Maxi

Maxi Comfort

Incl.
voorwaa
rtse
trapbew
eging

De Maxi driewielfiets is een genot om op te
rijden. Dat begint al bij de lage instap die je
gemakkelijk op het zadel laat zitten.
Wanneer je wegrijdt, merk je direct hoe licht
deze driewieler stuurt en fietst. Tijdens de
rit ervaar je de stabiliteit dankzij het lage
zwaartepunt. Dat maakt het prettig fietsen,
ook voor mensen met evenwichtsproblemen.

Voordelen
Stabiel en wendbaar
Licht fietsend en sturend
Toegankelijke instap
Kan door een normale deur

Volwassenen die niet goed op een
tweewieler kunnen fietsen door bv.
verminderd evenwichtsgevoel

De Maxi Comfort van Van Raam is een extra
lage driewielfiets. Het slimme design laat de
bestuurder extra comfortabel op- en afstappen. Daarmee is de fiets voor veel mensen
makkelijker te berijden dan een traditionele
driewielfiets.

Voordelen
Makkelijk op- en afstappen
Met beide voeten op de grond
Meer kracht voor voorwaartse trapbeweging
Kan door normale deur

Volwassenen die niet goed op een
tweewieler kunnen fietsen door bv.
verminderd evenwichtsgevoel
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Twinny

Tandems
Twinny Plus
Kivo

Een tandem
voor groot
én klein!

Kivo Plus

Voor meer informatie én
opties op alle fietsen kijk op
www.care4more.nl
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Tandem
Twinny

Twinny Plus

Extra
stabilite
it

De Twinny is een comfortabele en veelzijdige
tandem. Prettig is de extra ruimte tussen het
zadel van de voorste persoon en het stuur
van de achterste. Elke fiets wordt uniek
geproduceerd en is daardoor volledig af te
stemmen op jouw wensen.

Voordelen
Extra ruimte tussen beide personen
Keuze uit voor- en achterbesturing
Deelbaar frame mogelijk
Framehoogte aanpasbaar

Handig voor mensen die moeilijk
zelfstandig aan het verkeer kunnen
deelnemen, waarbij een of beide
personen moeite hebben met de
stabiliteit en beweging.

De Twinny Plus driewieltandem is het zusje
van de Twinny tweewieltandem. Het grote
verschil is dat de Twinny Plus twee achterwielen heeft en daarmee stabieler op de
weg ligt. Daarmee wordt genieten van een
fietstocht voor bijna iedereen mogelijk.

Voordelen
Makkelijk op- en afstappen
Deelbaar frame mogelijk
Extra stabiel door 2 wielen achter
Framehoogte aanpasbaar

Handig voor mensen die moeilijk
zelfstandig aan het verkeer kunnen
deelnemen, waarbij een of beide
personen moeite hebben met de
stabiliteit en beweging.
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Tandem
Kivo

Kivo Plus

Samen
met je k
ind
fietsen

De Kivo is een geweldige ouder-kind-tandem.
Waar de ouder achterop de controle heeft
over de tandem en het kind in zicht heeft,
geniet het kind voorop van het uitzicht.
Ook communicatie tussen beide blijft
goed mogelijk.

Voordelen
Goed zicht voor zowel kind als begeleider
Bepalen of kind wel/niet mee moet trappen
Achterste persoon stuurt
Voor beide personen een lage instap

Handig voor ouders die samen
met hun kind willen fietsen.

De Kivo Plus is een ouder-kind-driewieltandem. De volwassene zit achter en heeft zicht
over kind en weg. Het kind zit voorop en heeft
uitzicht op de omgeving. De twee wielen
achter geven stabiliteit bij op- en afstappen
en het fietsen.

Voordelen
Goed zicht voor zowel kind als begeleider
Bepalen of kind wel/niet mee moet trappen
Achterste persoon stuurt
Erg stabiel door 2 wielen achter

Handig voor ouders die samen
met hun kind willen fietsen.
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Transportfietsen

Loophulp city

Een extra hulp
voor onderweg

Chat Riksja

Voor meer informatie én
opties op alle fietsen kijk op
www.care4more.nl
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Transport
Loophulp city

De Loophulp City is een populaire loopfiets
voor volwassenen. Dit loophulpmiddel is ideaal
voor mensen die moeite hebben met lopen
of lang staan. Het zadel van de Loophulp City
draagt namelijk het lichaamsgewicht, waardoor benen en enkels ontlast worden.

Voordelen
Ontlast gewrichten
Lopen kost minder moeite
Lage instap
Opvouwbaar

Handig voor mensen die moeite
hebben met lopen of langere tijd
staan en hiervoor ondersteuning
nodig hebben.

Chat Riksja

Met de karakteristieke riksja fiets ‘Chat’ is elke
rit een uitje. De Chat maakt het mogelijk om te
fietsen met kinderen of volwassenen die niet
zelfstandig kunnen fietsen. Ondertussen kan er
lekker gekletst (‘gechat’) worden.

Voordelen
Optimaal toezicht houden op de bijrijders
Makkelijke opstap d.m.v. verstelbare
voetenplaat
Voldoet aan alle wettelijke (veiligheids)
eisen
Elk ritje is een uitje

Mensen die vervoerd willen worden per
fiets, maar niet zelf willen trappen.
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Stallingen

Als mindervalide wil je altijd over je fiets of scootmobiel kunnen beschikken.
Je moet er niet aan denken dat je fiets of scootmobiel kapot gaat of zelfs
gestolen wordt. Daarom is het belangrijk om het veilig en droog te stallen.
Voor plekken zonder voldoende bergingsruimte bieden deze stallingen uitkomst.

Opties
Scootmobiel stalling - (160 cm x 125 cm lxb)
Driewielfiets stalling - (230 x 125 cm lxb)
Duofiets stalling - (230 x 125 cm lxb)
Rolstoelfiets stalling - (230 x 135 cm lxb)

Handig als je thuis beperkte ruimte hebt!

Aanhangers

Een ‘normale’ aanhanger of fietsdrager is vaak niet geschikt voor een aangepaste
fiets. Dit komt omdat een aangepaste (elektrische) fiets al snel te zwaar is. Als je
toch je fiets mee wilt nemen, dan is het belangrijk om hiervoor een speciale aanhanger aan te schaffen. Deze aanhanger is speciaal gemaakt om een aangepaste
fiets mee te vervoeren, de fiets zit goed vast en kan veilig vervoerd worden.

Voordelen
Ook plaats voor twee fietsen!
Aluminium oprijplaten voor het laden en lossen
RDW-goedgekeurd en goedgekeurd door de hele EU

Voor mensen met een driewielfiets of duofiets
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Service
Bij al onze producten ben je verzekerd van service
met landelijke dekking. Wel zo prettig.

Waar moet u zoal aan denken?
Voor onze fietsen werken we samen met FietsNED, de grootste mobiele
fietsenmaker van Nederland. FietsNED staat garant voor uitstekende
service, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Waar en wanneer je
maar wilt.
De fietsenmaker van FietsNED komt in een mobiele werkplaats naar de
door jou opgegeven locatie. De werkplaats is uitgerust met de modernste gereedschappen en meetapparatuur, dus je fiets is snel weer klaar
voor gebruik.

Zekerheden van FietsNed
Gecertificeerde monteurs
Verstand van duofietsen, rolstoelfietsen, tandems en driewielfietsen
Erkend door de fabrikant van aangepaste fietsen: Van Raam
Voordelen van een fietsenmaker aan huis
Nooit meer naar de fietsenmaker met een fiets aan de hand
Jij kiest de locatie en het tijdstip
Je overlegt rechtstreeks met de monteur
Kies zelf de onderdelen uit het winkeltje in de bus
Geen verrassende kosten achteraf

Bekijk al onze mogelijkheden op www.care4more.nl
Bekijk
Bekijk
al al
onze
onze
producten
mogelijkheden
www.care4more.nl
op www.care4more.nl
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Beleef TV

Spel en bewegen
2-Touch professional

Altijd actief via
spel en bewegen

Praxfit
Voor meer informatie én
opties kijk op
www.care4more.nl
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el en beweg
De BeleefTV

De BeleefTV is een interactief tafelscherm dat erg geschikt is voor ouderen en
mensen met een beperking. Op een speelse manier stimuleert de beleeftafel
beweging en sociale interactie. Maar bovenal is de BeleefTV een bron van plezier.
Probeer hem gratis uit!

Voordelen
Stimuleert beweging en interactie
Ook bruikbaar als TV of presentatiescherm
Robuust, solide en eenvoudig in gebruik
Continu aanbod nieuwe spellen

Voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking.

2-Touch Professional

De 2-Touch Professional heeft een slagvast 19 inch touchscreen. Het scherm is
zowel staand als vanuit een (rol)stoel te gebruiken. De 2-Touch zorgt voor een
stimulerende, prikkelende en plezierige tijdsbesteding.

Voordelen
“Hufterproof”
Verrijdbaar
Rolstoeltoegankelijk
Bediening via touch

Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB),
ontwikkelingsleeftijd 2-5 jaar.
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el en beweg
Pillo spelcomputer

Pillo is een spelcomputer waarvan de games worden bestuurd met een kussen.
Met haar intiutieve interacties; knuffelen, knijpen, draaien en schudden,
stimuleert Pillo actief te bewegen en te ontdekken. Onder begeleiding van
een fysiotherapeut , revalidatiearts of bewegingsagoog kan met Pillo diverse
oefeningen worden gedaan.

Voordelen
Kussen controllers zijn draadloos
Verrijdbaar
Spellen spelen in groepsverband
Kussenhoesen zijn uitwasbaar

Doordat een kussen de controller is zijn Pillo spellen speelbaar door iedereen.
Als je een teen kunt bewegen dan kun je Pillo spelen.

Qbi

De Qbi bewegingsstimulator daagt op speelse wijze uit om te bewegen. Met de Qbi
kun je namelijk een balletje ‘besturen’ door je lichaam te bewegen. Daarbij raak je
de bal niet aan! Dit is fascinerend, erg leuk en een stimulans om tot bewegen.

Voordelen
Het fysieke element
Mobiel
Breed inzetbaar
Complete workout
Mensen met een licht verstandelijke beperking, revalidanten,
mensen met balans- coördinatieproblemen.
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el en beweg
PraxFit

Met de PraxFit kun je virtueel door de mooiste omgevingen en steden fietsen.
En dat zonder een nieuwe hometrainer te hoeven kopen. Je bevestigt simpelweg
de meegeleverde sensor aan de pedalen en je fietstocht kan beginnen! De PraxFit
Basis variant heeft dezelfde eigenschappen als de complete PraxFit, maar wordt
geleverd zonder beeldscherm en verrijd- en verstelbare console.

Voordelen
Stimuleert bewegen
Te koppelen aan elk apparaat met pedalen
Prachtige routes, verdeeld in zes delen
Film speelt af o.b.v. omwentelingen

Mensen die visueel ondersteund willen worden bij de
bewegingsacitiviteiten.

PraxFilm

Met de PraxFilm ben je bestuurder van je eigen (teken)film! Door met je benen
of handen de pedalen van je trainingsapparaat te bewegen, breng je de film in
beweging. Hoe meer je beweegt, hoe meer de film zich ontwikkelt.
Superleuk en gezond.

Voordelen
Stimuleert bewegen
Koppeling aan elke fietstrainer mogelijk
Films uit catalogus van Filmservice
Uitbreiding met PraxFit (routefilms) mogelijk

Voor jongeren en ouderen die minder geïnteresseerd zijn in routefilms
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el en beweg
PraxTour Cruise

De PraxTour Cruise is de ideale indoor-trainer. Geschikt voor zowel de vitale,
recreatieve fietser als minder getrainde mensen. Vanaf de meegeleverde Cruisebike bestijg je uitdagende cols en kruis je de mooiste landschappen.

Voordelen
Groot assortiment routes
Instelbare weerstandsniveau’s
Meet Hartslag, calorieën, wattage en RPM
Onderhoudsarm

Vitale mensen die visueel ondersteund willen worden bij het fietsen.

PraxTour Course

Beklim de Alpe d’Huez en Mont Ventoux vanuit je huiskamer met de PraxTour
Course. De wattage die je trapt, bepaalt de afspeelsnelheid van de route. En de
weerstand tijdens beklimmingen is écht voelbaar. Klaar voor de course?

Voordelen
Eenvoudig resultaten uploaden naar Cyling Apps
Meervoudig gecoate stalen body in wit, zwart of blauw
Extra verstevigde zadel- en stuurklem
Zeer sterk remmechanisme

De ideale bike voor de wielrenner die geen enkele uitdaging uit de
weg gaat.
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Wij gaan voor kwaliteit en service
Alleen het beste is voor ons goed genoeg. Daarom zijn wij niet de allergoedkoopste, ook zeker niet de duurste, maar wel een betrouwbare partner
met de beste producten én service. Zo geven wij bij alle fietsen
een gratis eerste servicebeurt.

We verbeteren continu
Met jarenlange ervaring in de zorg weten we wat cliënten, bewoners en
begeleiders nodig hebben. Nu en straks. We spreken dagelijks met zorgmedewerkers en fabrikanten om voorop te blijven lopen. Wat verandert zijn
de toepassingen, wat blijft is ‘het bewegen’ als bron voor levenskwaliteit.

Wij houden van persoonlijkebenadering
Persoonlijk contact heeft een belangrijk aandeel in ons werkplezier. We zijn
niet alleen via online kanalen goed bereikbaar, maar hebben ook een echte
showroom. En natuurlijk kun je ons ‘gewoon’ bellen.

We staan voor langdurige relaties met onze klanten

Meer informatie of advies nodig?
Neem voor vragen of advies direct contact met ons op. Je kunt ook
langskomen in onze showroom aan de A7 in Drachten, of proeffietsen op
ons indoor fietsparcours.
Maak eerst wel even een afspraak.

Met onze persoonlijke benadering, goede service en kwaliteitsproducten
bouwen we langdurige relaties op met onze klanten. En dat vinden we heel
prettig. We zetten graag net dat stapje extra, zodat alles helemaal naar wens is.
Jij tevreden, wij tevreden.

We zijn snel en proactief

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 17.00
Zaterdag en zondag: gesloten

“Zo snel en zo goed georganiseerd, dat zijn we niet gewend in de sector”.
Het is een uitspraak die we regelmatig horen. Maar voor ons is snelheid en
een proactieve houding niet meer dan logisch. Zo krijg je een offerte binnen
twee werkdagen na aanvraag en bellen we altijd of alles naar wens is.

Tel: 0512 - 513650
www.care4more.nl

Bezoekadres (op afspraak)
Morra 2-34
9204 KH Drachten

De uitvoeringen kunnen soms afwijken van het standaard model. Druk en zetfouten voorbehouden.

Bewegen doe je samen
www.care4more.nl

