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Extra stöd och komfort för brukaren.
Euroflex SitRite



Euroflex SitRite

Våra arbetsstolar möter en mångfald av behov genom stora kombina-

tionsmöjligheter. Alla våra stolar erbjuder stabilitet, säkerhet och komfort.  

Genom att kombinera chassi, sittsystem och el-funktioner kan vi erbjuda en 

stol som underlättar vardagslivet oavsett om stolen används i hemmet eller på  

din arbetsplats.

Arbetsstol Euroflex SitRite

Euroflex SitRite är designad för att ge extra stöd  

och komfort för brukaren. Den stabila sittpositionen 

ger ökad uthållighet i sittande och optimerad  

möjlighet att använda armar och huvud. Euroflex 

SitRite är anatomiskt formad och ger ergonomiska 

fördelar avseende positionering och tryckfördelning.  

Alla sitsinställningar kan utföras, utan verktyg, 

med ergonomiskt utformade spakar. Elektriska 

sitsfunktioner kan fås som tillval.

CHASSI

Chassit har mycket lättrullande hjul som följer golv- 

ets ojämnheter och har generöst med utrymme 

mellan hjulen som gör det enkelt att sparka sig 

fram i stolen. Chassit har även en lättåtkomlig 

inställbar broms som inte är i vägen vid t.ex. 

sidoförflyttningar. Chassit är tvådelat vilket gör 

att stolen står stadigt även på ojämnt underlag.

SITTSYSTEM - SITRITE

SitRite är designad för att ge extra  

stöd och komfort. Den stabila sitt- 

positionen ger ökad uthållighet  

i sittande och optimerad möjl- 

ighet att använda armar och  

huvud. SitRite är anatom- 

iskt formad. SitRite ger  

ergonomiska fördelar  

avseende positionering  

och tryckfördelning.



Euroflex SitRite

Nackstöd SitRite.

Sittmonterad broms.

Bålstöd ABC/SitRite.

4-punkts höftbälte, vuxen.

Vevtilt.

”Multirygg” Ryggvinkling 
manuell, gas eller elreglerad. 

Armstöd fällbart.

Benstöd amputation. Benstöd Etac, komplett.

Bricka plexi vuxen, inklusive 
fästen.

Bålstödsförstärkning SitRite.

Elreglerad tilt.

Vippa.

Gasreglerad tilt.

Fotring Forma.  

Sidostöd, 10x24 och 10x32 cm.
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Eurovema är hjälpmedelsföretaget med egen utveckling  
och tillverkning i Sverige. Vi har vanan och viljan att 
lyssna. Vår närhet till brukare och medarbetare inom 
hjälpmedelsverksamheten ger oss unika möjligheter 
att utveckla hjälpmedel och genomföra personliga 
anpassningar. Vi är en erfaren och långsiktig aktör 
som bygger vår verksamhet på affärsmannaskap och 
respekt för individen. Hos våra medarbetare möts du 
av professionalism och insikten om hur vardagen ser 
ut för brukare, anhöriga, konsulenter, förskrivare och 
hjälpmedelstekniker. Med stort engagemang skapar vi 
ny mobilitet och ergonomi för användare i alla åldrar. 
Elrullstolar, arbetsstolar, sulkyvagnar och rollatorer 
som alla har tester utförda av ackrediterade nationella 
och internationella testinstitut såsom elsäkerhet, lång-
tidstester, brand och krocktester.

TEKNISK FAKTA CHASSI TEKNISK FAKTA SITTSYSTEM

Klass Arbetsstol - ISO 180903

Chassi, bredd 58 cm

Chassi, längd 60 cm

Totalvikt 23 kg (gas), 31 kg (el)

Brukarvikt, max 140 kg

Broms Chassimonterad/
sittmonterad

Hjulstorlek 100 mm

Sittbredd (mellan armstöden) 38-52 cm

Sitthöjd, gas (höjd till sitsens ovansida) Gas 40-55 cm, 47-67 cm

Sitthöjd, el (höjd till sitsens ovansida) 
steglöst inställbar

El 40-58 cm + 3 cm.  
45-70 cm +3 cm

Sits, (bredd*djup) 40x40, 40x45, 45x45, 
45x50, 50x50 cm

Sits, yttermått (bredd*djup) 43x43, 43x48, 48x48, 
48x53, 53x53 cm

Sittdjup Ställbart

Tilt, vantskruv 14º fram. 19º bak

Tilt, vev 14º fram. 19º bak

Tilt, gaskolv 20º fram. 10º bak

Tilt, elektrisk 20º fram. 17º bak

Ryggstöd, höjd 37-62 cm

Rygg, yttermått (bredd*höjd) 37x43, 42x45, 47x47 cm

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd, höjd 19-25 cm, ställbart

Armstödsplatta 31x8 cm

Batteri 1st 12V/3,2A




