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Vi tar eget ansvar  
in i minsta detalj

Ända sedan 1977 har Eurovema tillverkat egna produkter som vi  utvecklat  
i nära samarbete med användare, forskare och  yrkesverksamma inom hela 
vårdkedjan. Med våra produkter och unika lösningar vill vi bidra till ökad 
rörlighet, inte bara fysiskt utan också socialt. För livets alla skiftningar.

EGEN TILLVERKNING I SMÅLAND
Som ett av hjälpmedelsbranschens äldsta företag 
har svenska Eurovema samlat på sig stor kunskap 
och lång erfarenhet när det gäller produkter för 
 särskilda behov. Under drygt 40 år har vi byggt 
upp ett gott renommé och en stark organisation 
med egen utveckling, konstruktion, tillverkning och 
försäljning vid vår anläggning i Gislaved,  Sverige. 
Även produkternas detaljer och reservdelar 
tillverkas, i största möjliga utsträckning, av lokala 
 underleverantörer. 

PÅLITLIG PARTNER
Vårt helhetstänk omfattar hela utvecklings- och 
tillverknings processen, vilket ger våra kunder stor 

flexibilitet och korta ledtider. Vårt hållbarhets-
perspektiv omfattar både människa och miljö och 
vi strävar ständigt efter att minimera vår miljö-
påverkan i alla led. Ansvarstagande och omsorg går 
hand i hand.

FÖRSTKLASSIG LEVERANTÖR
Alla våra produkter är CE-märkta och är 
 kontrollerade efter det  europeiska  medicintekniska 
regelverket för hälsa, säkerhet, funktion och 
miljö. Eurovema finns med hela vägen, för både 
 utbildning och  utprovning, oftast hela vägen fram 
till  användaren.
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Produktgrupper  
& varumärken

Elrullstolar s 30-51

Våra elektriska kvalitetsrullstolar är utvecklade för att vara enkla 
att använda och arbeta i olika vardagssituationer. Alla modeller 
är utrustade med sitslyft och sitsvinkling eller tilt som standard. 
Elektroniken kommer från Dynamic Controls eller PG Drives 
 Technology. Genom det flexibla systemet med olika sitsalternativ 
och ett brett tillbehörsprogram kan vi enkelt anpassa stolen efter 
varje individs unika förutsättningar. 

Har du frågor rörande vårt sortiment?
Kontakta oss på info@eurovema.se

Vårt breda sortiment arbetsstolar lovar garan terad stabilitet, 
 säkerhet och komfort. Genom att kombinera chassi, sittsystem 
och elfunktioner kan vi erbjuda en stol som underlättar vardags-
livet oavsett om den ska användas i hemmet eller på arbets-
platsen. Alla våra stolar kan anpassas eller special anpassas efter 
varje användares behov och önskemål. Allt för att uppnå optimal 
rörlighet, ergonomi och komfort.

Arbetsstolar s 18-29
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Vårt kompletta utbud av väldesignade rollatorer omfattar allt från 
flexibla inomhusrollatorer och barnrollatorer, till tåliga och robusta 
varianter för utomhusbruk eller användare med särskilda behov. 
Samtliga modeller kännetecknas av en mycket hög komfort med 
behaglig styrning och följsamhet, även vid ojämnt underlag, samt 
en säker lättillgänglig broms. Den kryss fällda konstruktionen 
underlättar hopfällning och hantering.

Grillo är ett gånghjälpmedel utvecklat för att göra vardagen lite 
 enklare. Unik design med steglös höjdjustering behåller tyngd-
punkten centralt i alla höjder. Det finns stora justeringsmöjligheter 
som kan göras utan hjälp av verktyg, och ett brett tillbehörs-
program för att anpassa produkten efter olika användares behov.

Gånghjälpmedel – rollatorer Gånghjälpmedel – Grillos 52-67 s 68-71
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Unika sittsystem för 
komfort & ergonomi
Långvarigt sittande innebär en stor belastning på kroppen och ställer höga krav på 
sittergonomin. Eurovemas olika sittsystem har utvecklats för att ge god komfort 
och minska skaderiskerna.  Sittsystemen, som finns i flera storlekar och modeller, 
 kombineras med våra elrullstolar och arbets stolar för att möta många olika behov att 
kompensera för nedsatt kroppslig funktion. Ett brett  tillbehörsprogram gör det möjligt 
att individanpassa komfort och säkerhet. 

LÄTT FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Exempelvis reumatiska sjukdomar, artros, lättare neurologiska åkommor, smärta, 
yrsel, ryggproblem.

» FORMA, CLASSIC, SITRITE. LÅG RYGG, UTAN TILLBEHÖR.

MÅTTLIG FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Exempelvis stroke och andra neurologiska skador och sjukdomar, svåra 
 smärt tillstånd och nedsatt  allmäntillstånd.

» FORMA, SITRITE. HÖG RYGG + TILLBEHÖR + EV TILT.

OMFATTANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Exempelvis neurologiska skador och sjukdomar som CP, ALS, MS, stroke och 
 traumatisk hjärnskada.

» SITRITE, COMFORT + TILLBEHÖR + TILT.

Snabbguide till våra sittsystem

12
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Kombinera  stolen  
efter personligt behov

1. CHASSIT
Chassit är stolens underrede. Här 
 behöver du fundera över om du klarar 
att sparka dig fram eller behöver 
 elektrisk drift? Hur högt upp behöver du 
kunna hissa dig? Sitthöjden kan justeras 
med både gas- och elektriska sitslyftar, 
vilka finns i olika längder. En gaskolv 
är en manuell lyft där du behöver mer 
egen rörelse, medan el lyfter dig via ett 
knapptryck.

2. HJULEN
Hjulen bör anpassas efter de golv-
material som finns där du ska använda 
stolen. Enkelhjul fungerar i de flesta fall. 
Dubbelhjul fördelar trycket och rullar lite 
lättare. 

3. ELEKTRISK DRIFT
Våra elektriska arbetsstolar finns 
med 4-hjulsdrift eller 6-hjulsdrift i 
 kombination med olika drivegenskaper. 
Generellt kan man säga att framhjuls
drift ger en enklare styrning även om 
bakdelen kräver lite större utrymme i 
svängarna. Mitthjulsdrift svänger runt 
sin egen axel och ger minsta sväng
radien, medan bakhjulsdrift ofta känns 
naturligast för barn. 

4. SITSEN
Vill du ta dig i och ur stolen framifrån 
eller från sidan? Vid förflyttning till 
en annan sits genom att häva dig, är 
en planare sits att föredra. För bästa 
sittstöd rekommenderas en skål formad 
sits. Storleken kan vara från 40x40 
cm till 50x50 cm. Våra sittsystem 
Classic,  Forma, SitRite, Comfort och 
Junior  erbjuder anpassad sittkomfort 
för olika behov, uppbyggda med unika 
 ergonomiska egenskaper.

5. ARMSTÖDEN
Vi har två typer av armstöd att välja 
mellan. Det fasta armstödet skjuts rakt 
nedåt helt i botten för att möjliggöra en 
sidoförflyttning. De fällbara armstöden 
åker istället bakåt nedåt för att komma 
helt ur vägen, vilket ofta är att föredra 
för barn eller vid assistans. 

6. RYGGEN 
Ju bredare sits desto bredare rygg är 
att föredra. SitRite är ett ryggstöd med 
större yta som finns i tre olika storlekar 
medan Forma finns i två bredder och 
byggs ihop av två sektioner. Med hjälp 
av våra sittsystem går det att skapa 
bästa möjliga individuella komfort och 
stabilitet, utan att hindra rörelsefriheten.

7. SITSVINKLING & SITSTILT
Vill du förenkla för uppresningen 
 samtidigt som du får ett mer aktivt 
sittande ska du välja sitsvinkling, som 
gör att sitsen tippar framåt upp till 
20°. Vill du även få en avlastande och 
mer vilande position är det sitstilt som 
passar bäst. Då kan man tilta sitsen 
både framåt och bakåt upp till 20° (detta 
 varierar  beroende på modell). Båda 
går att få med antingen manuell eller 
 elektrisk kontroll.

8. SITTDJUPET
Det finns två olika sätt att justera 
sitt djupet. Antingen vinklas enbart 
ryggstödet framåt eller så skjuts hela 
ryggpartiet längre fram i kombination 
med att  ryggen går att tilta. 

9. BROMSARNA
Vår chassimonterade broms monteras 
direkt i underredet och är en enklare 
men fullt tillförlitlig bakhjulsbroms. 
Eftersom den sitter längre ner kan den 
dock upplevas något svårare att nå 
och då den sticker ut kan den haka i 
saker. Den sitsmonterade bromsen är 
mer  lättåtkomlig och ger möjlighet att 
 bromsa på fram, bak eller alla fyra 
hjulen.  

1514

Unika lösningar är  Eurovemas standard. Vi  anpassar stolen helt efter 
varje användares  behov, vilket ger många  kombinationsmöjligheter.
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Basic

Typ av funktionsnedsättning

Det här är en arbetsstol med mycket lättrullande hjul och generöst utrymme mellan hjulen, så att det 
går enkelt att sparka sig fram med stolen. Det ergonomiskt utformade sittsystemet erbjuder sittriktig 
komfort. Att sätta sig eller komma ur stolen underlättas av de centrallåsta bakhjulen och en sittplatta 
ställbar i vinkel. 

Många inställningsmöjligheter och ett anpassat tillbehörsprogram gör det enkelt att skapa en väl 
fungerande arbetsstol efter varje enskilt behov.

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

Basic

Tillbehörskod E01

Basics hjul rullar mycket lätt och följer mjukt golvets ojämnheter. Här finns generöst
med utrymme mellan hjulen vilket gör det enkelt att sparka sig fram med stolen. Den 
lättåtkomliga och inställbara bromsen är placerad ur vägen för sidoförflyttning till 
annan sits. Basic bromsar på bakhjulen.

CHASSI
Basic

SITTSYSTEM 
Classic

Sits (bredd x djup) 40x40, 40x43, 40x46, 43x43, 46x46, 49x51 cm

Sittbredd (mellan armstöd) 40-59 cm

Sittdjup 40-49 cm 

Sitshöjd Gas (höjd till sitsens undersida) 40-55 cm, 46-66 cm

Sitshöjd El (höjd till sitsens undersida) 40-58 cm, 45-70 cm

Sitsvinkling -20º till 0º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-54 cm

Rygg (bredd x höjd) 35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 30x8x3 cm

Classic har en lätt skålad sits med en så kallad sittgrop. Ryggstödet ger gott stöd i svanken 
och finns i olika storlekar. Sitsvinkling är standard och såväl sittdjup som rygghöjd går att 
justera. Det ergonomiskt utformade sittsystemet erbjuder en sittriktig och skön komfort.

Klass Arbetsstol - ISO 180903

Chassi, bredd 57 cm

Chassi, längd 61 cm

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

Brukarvikt, max 140 kg

Broms Chassimonterad

Hjulstorlek 100 mm, 125 mm & 150 mm

Sitshöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som låg respektive hög sitshöjd. Båda är 
uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehör se sid 78
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Flexbase SitRite
Flexbase SitRite är designad för att ge extra stöd och komfort åt användaren. Med stabil sittposition 
skapar den ökad uthållighet och optimerar möjligheten att använda armar och huvud. Sittsystemet är 
anatomiskt utformat med stora ergonomiska fördelar avseende sittposition och tryckfördelning. 

Alla sitsinställningar kan utföras, utan verktyg, med ergonomiskt utformade spakar. Elektriska sits-
funktioner finns som tillval. Flexbase SitRite erbjuder ett stort tillbehörsutbud. Chassit har mycket 
lättrullande hjul som följer golvets ojämnheter och har generöst med utrymme mellan hjulen som gör 
det enkelt att sparka sig fram med stolen.

Flexbase SitRite

Flexbase har mycket lättrullande hjul som följer golvets ojämnheter och har generöst
med utrymme mellan hjulen så att det går enkelt att sparka sig fram med stolen. Den 
lättåtkomliga inställbara bromsen är inte i vägen för sidoförflyttning. Bakhjulsbroms är 
standard, men den går lätt att ändra om till framhjulsbroms eller fyrhjulsbroms. Det 
tvådelade chassit gör att stolen står stadigt även på ojämnt underlag.

CHASSI
Flexbase

SITTSYSTEM 
SitRite

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika 
densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god posi-
tion medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att 
vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur 
formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden 
och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra 
armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i 
sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunk-
tion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

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 & 125 mm

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

Sittbredd (mellan armstöd) 38-56 cm

Sittdjup 40-59 cm

Sitshöjd Gas (höjd till sitsens undersida) 37-52, 43-63 cm

Sitshöjd El (höjd till sitsens undersida) 37-55, 43-68 cm

Sitstilt el, gas, vev & vantskruv -22º till 15º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-62 cm

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

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 30x8x3 cm

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E02

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som låg respektive hög sitshöjd. Båda är 
uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Flexbase Forma
Forma skapar en unik sittergonomi genom en tvådelad sits som både formar sig efter bäckenet 
och tryckavlastar sittbensknölarna. I kombination med ett ryggstöd som byggs upp i sektioner, som 
anpassas efter varje användare, sätter vi ihop en stol med garanterat god och långvarig komfort. Alla 
sitsinställningar kan utföras, utan verktyg, med hjälp av ergonomiskt utformade spakar. Det går också 
att få elektriska sitsfunktioner som tillval. 

Chassit har mycket lättrullande hjul som följer golvets ojämnheter och har generöst med utrymme 
mellan hjulen som gör det enkelt att sparka sig fram med stolen.

Flexbase Forma

Flexbase har mycket lättrullande hjul som följer golvets ojämnheter och har generöst
med utrymme mellan hjulen så att det går enkelt att sparka sig fram med stolen. Den 
lättåtkomliga inställbara bromsen är inte i vägen för sidoförflyttning. Bakhjulsbroms är 
standard, men den går lätt att ändra om till framhjulsbroms eller fyrhjulsbroms. Det 
tvådelade chassit gör att stolen står stadigt även på ojämnt underlag.

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 & 125 mm

SITTSYSTEM 
Forma

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

Sittbredd (mellan armstöd) 38-56 cm

Sittdjup 40-59 cm

Sitshöjd Gas (höjd till sitsens undersida) 37-52, 43-63 cm

Sitshöjd El (höjd till sitsens undersida) 37-55, 43-68 cm

Sits Coxit (bredd x djup) 45x45, 50x50 cm

Sitstils el, gas, vev & vantskruv -22º till 15º

Ryggstöd höjd, ställbart 23-58 cm

Rygg (bredd x höjd) 37x23, 37x48, 37x46 cm

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 30x8x3 cm

En unik patenterat sittdyna som är sammansatt av två formgjutna skumdelar med olika 
hårdhet, vilket gör att den kan forma sig efter bäckenet. Den fasta undre delen ger stöd 
under låren så att trycket fördelas jämnare och motverkar att man glider framåt i stolen. 
Den mjukare övre delen ger komfort och tryckavlastning för sittbensknölarna.

Ett unikt ryggstödssystem som byggs i sektioner. Avstånd i höjd- och djupled samt 
vinkel kan varieras för att ge bästa möjliga komfort och maximal stabilitet. Den nedre 
sektionen stöttar bäckenet och nedre ryggen utan att hindra rörelsefriheten. Rygg-
stödet kan byggas på med en övre sektion som är individuellt ställbar, vilket skapar 
optimal komfort för personer med ökad bröstkyfos.

CHASSI
Flexbase

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E03

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som låg respektive hög sitshöjd. Båda är 
uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Flexbase Junior
Flexbase Junior är framtagen för att ge barn/juniorer med funktionshinder möjlighet till en god 
sittställning vid vardagens alla olika moment i skola eller daghem, vid måltider och lekstunder.  
Ett brett tillbehörsprogram och lättskötta funktionella inställningar gör det enkelt att anpassa  
stolen efter varje barns individuella behov. Det tvådelade chassit gör att stolen står stadigt även  
på ojämnt underlag.

Flexbase Junior

Flexbase har mycket lättrullande hjul som följer golvets ojämnheter och har generöst
med utrymme mellan hjulen så att det går enkelt att sparka sig fram med stolen. Den 
lättåtkomliga inställbara bromsen är inte i vägen för sidoförflyttning. Bakhjulsbroms är 
standard, men den går lätt att ändra om till framhjulsbroms eller fyrhjulsbroms. Det 
tvådelade chassit gör att stolen står stadigt även på ojämnt underlag.

SITTSYSTEM 
SitRite

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika 
densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god posi-
tion medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att 
vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur 
formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden 
och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra 
armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i 
sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunk-
tion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

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 & 125 mm

Sits (bredd x djup) 29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm

Sittbredd (mellan armstöd) 27-52 cm

Sittdjup 32-45 cm

Sitshöjd Gas (höjd till sitsens undersida) 41-56 cm, 48-68 cm

Sitshöjd El (höjd till sitsens undersida) 41-58 cm, 45-70 cm

Sitstilt el & gas -20º till 12º

Sitstils vev & vantskruv -16º till 20º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-54 cm

Rygg (bredd x höjd) 30x37, 37x43 cm

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 25x8x3 cm

CHASSI
Flexbase

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E04

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som låg respektive hög sitshöjd. Båda är 
uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Clinic
Klinikstolen är en stol som effektiviserar patientundersökningar vid exempelvis ögon- och öron-
kliniker. Genom ett antal olika justeringsmöjligheter skapar den god ergonomi för såväl läkare och 
 sjuksköterskor som för patienten. De enkla och funktionella reglagen möter behoven av snabba 
justeringar. Klädseln i konstläder gör att den är lätt att hålla ren.

Clinic

En vit variant av Basic vars hjul rullar mycket lätt och följer golvets ojämnheter. 
Chassit har generöst med utrymme mellan hjulen vilket gör det enkelt att sparka sig 
fram med stolen. Den lättåtkomliga och inställbara bromsen är placerad ur vägen för 
sidoförflyttning till annan sits. Classic bromsar på bakhjulen som standard, men går 
lätt att ändra till framhjulsbroms eller fyrhjulsbroms. Det tvådelade chassit gör att 
stolen står stadigt även på ojämnt underlag.

SITTSYSTEM 
Clinic

Clinic har en lätt skålad sits med en så kallad sittgrop. Ryggstödet ger gott stöd i svanken 
och finns i olika storlekar. Sitsvinkling är standard och såväl sittdjup som rygghöjd går att 
justera. Det ergonomiskt utformade sittsystemet erbjuder en sittriktig och skön komfort.

Vid elektrisk höjning kan stolen utrustas med trådlös eller fast manöverdosa.

Klass Arbetsstol - ISO 180903

Chassi, bredd 58 cm

Chassi, längd 60 cm

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

Brukarvikt, max 140 kg

Broms Fotbroms

Hjulstorlek 100 mm

Sits (bredd x djup) 46x46 cm

Sittbredd (mellan armstöd) 40-59 cm

Sittdjup 46 cm

Sitshöjd Gas (höjd till sitsens undersida) 40-55 cm, 46-66 cm

Sitshöjd El (höjd till sitsens undersida) 40-58 cm, 45-70 cm

Sitsvinkling -20º till 0º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-54 cm

Rygg (bredd x höjd) 35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 30x8x3 cm

CHASSI
Clinic

barn vuxenuteinne

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E05

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av gas eller el där båda varianterna finns som låg respektive hög sitshöjd. Båda är 
uppstaplade efter varandra i den tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Flexmobil i6 SitRite
Med Flexmobil i6 SitRite tar vi mobila hjälpmedel till en ny nivå. Här har vi en innovativ elrullstol för 
inomhusbruk som ger stor rörelsefrihet hemma, på jobbet och på fritiden. Stolen är utrustad med ett 
innovativt chassi med generösare sitthöjd och lägre ljudnivå. Det är du som syns och hörs –  
inte stolen.

Flexmobil i6 SitRite

Flexmobil i6 gör det lätt att både “sitta nära golvet” eller ”stå upp och jobba” genom 
generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare 
att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger 
runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

CHASSI
Flexmobil i6

SITTSYSTEM 
SitRite

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika 
densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god posi-
tion medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att 
vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur 
formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden 
och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra 
armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i 
sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunk-
tion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

Klass A

Chassi, bredd 57 cm

Chassi, längd 80 cm

Totalvikt 98 kg

Brukarvikt, max 150 kg

Vändradie 96 cm

Max hastighet 4 km/h

Max körtid 8,5 h

Elektronik Dynamic/PG

Hindertagning 3 cm

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

Sittbredd (mellan armstöd) 38-56 cm

Sittdjup 40-59 cm

Sitshöjd (höjd till sitsens undersida) 36-61, 43-83 cm

Sitstilt el, vev & vantskruv -19º till 20º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-62 cm

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

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 30x8x3 cm

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

Sitshöjd justeras med hjälp av el och finns i låg respektive hög variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den 
tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E07

Tillbehör se sid 78
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Flexmobil i6 Junior SitRite
Med Flexmobil i6 Junior SitRite tar vi mobila hjälpmedel för barn till en ny nivå. Här har vi en 
 innovativ elrullstol för inomhusbruk som ger stor rörelsefrihet hemma, på i skolan och på fritiden. 
Stolen är utrustad med ett innovativt chassi med generösare sitthöjd och lägre ljudnivå. Det är barnet 
som får synas och höras – inte stolen.

Flexmobil i6 Junior SitRite

Flexmobil i6 gör det lätt att både “sitta nära golvet” eller ”stå upp och jobba” genom 
generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare 
att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger 
runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika 
densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god posi-
tion medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att 
vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur 
formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden 
och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra 
armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i 
sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunk-
tion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

Klass A

Chassi, bredd 57 cm

Chassi, längd 80 cm

Totalvikt 98 kg

Brukarvikt, max 150 kg

Vändradie 96 cm

Max hastighet 4 km/h

Max körtid 8,5 h

Elektronik Dynamic/PG

Hindertagning 3 cm

Sits (bredd x djup) 29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm

Sittbredd (mellan armstöd) 27-52 cm

Sittdjup 32-45 cm

Sitshöjd (höjd till sitsens undersida) 36-61, 43-83 cm

Sitstilt el, vev & vantskruv -14º till 20º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-54 cm

Rygg (bredd x höjd) 30x37, 37x43 cm

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 25x8x3 cm

CHASSI
Flexmobil i6

SITTSYSTEM 
SitRite

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E08

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av el och finns i låg respektive hög variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den 
tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Flexmobil i6 Comfort

Flexmobil i6 Comfort
Med Flexmobil i6 Comfort lyfter vi sittkomforten ytterligare ett steg för dem som sitter mycket och 
länge i sin elrullstol. Flexmobil i6 Comfort är en elrullstol för inomhusbruk som ger stor rörelse frihet 
hemma, på jobbet och på fritiden. Stolen är utrustad med ett innovativt chassi med generösare 
 sitthöjd och lägre ljudnivå. 

Flexmobil i6 gör det lätt att både “sitta nära golvet” eller ”stå upp och jobba” genom 
generöst tilltagna min- och maxlägen. Chassit finns med två olika ställdon. Tack vare 
att drivhjulen är placerade i mitten är Flexmobil i6 mycket lättkörd. Stolen svänger 
runt sin egen axel med väldigt liten vändradie utan att kräva stora utrymmen.

Den bekväma Comfort-sitsen i skinn och tyg ger ett ergonomiskt stöd för hela 
 kroppen som gör att du sitter bra hela dagen. Sitsen finns i fyra olika bredder med låg 
eller hög rygg. Sittdjupet är steglöst inställbart till hela 60 cm så även riktigt lång-
benta kan hitta en bekväm sittställning.

Klass A

Chassi, bredd 57 cm

Chassi, längd 80 cm

Totalvikt 98 kg

Brukarvikt, max 150 kg

Vändradie 96 cm

Max hastighet 4 km/h

Max körtid 8,5 h

Elektronik Dynamic/PG

Hindertagning 3 cm

Sits (bredd x djup) 35x(30-50), 40x(40-60),  45x(40-60), 
53x(40-60) cm

Sittbredd (mellan armstöd) 33-73 cm

Sittdjup 30-60 cm

Sitshöjd (höjd till sitsens undersida) 39-64 cm, 48-88 cm

Sitstilt el, vev & vantskruv -16º till 20º

Rygg (bredd x höjd) 40x51, 45x51, 53x51, 40x64, 45x64 cm

Ryggvinkling 22º

Klädsel Svart läder/tyg

Armstöd höjd, justerbart 10-39 cm

Armstödsplatta 30x8x3 cm

CHASSI
Flexmobil i6

SITTSYSTEM 
Comfort

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E09

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av el och finns i låg respektive hög variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den 
tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Miniflex SitRite
Miniflex SitRite är en eldriven inomhusrullstol med minimala yttermått och en enkel, tillförlitlig 
 konstruktion. Dess lilla smidiga format är mycket uppskattad liksom den avancerade arbetsstolssitsen 
som är framtagen tillsammans med experter inom sittergonomi. Den tillåter att komma nära bord och 
arbetsytor. Miniflex driver på framhjulen och de lite större drivhjulen gör att man kör över trösklar 
med lätthet. De ledade bakre hjulparen gör att rullstolen hela tiden håller trygg kontakt med golvet. 

Miniflex SitRite

Marknadens minsta stolchassi för inomhusanvändning är inte större än på en 
 traditionell arbetsstol. Den lättmanövrerade och kompakta konstruktionen gör att det 
går smidigt att komma nära bord eller arbetsytor. Chassit är framhjulsdrivet med en 
ledad bakaxel vilket gör att de bakre hjulparen alltid håller kontakt med golvet.

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika 
densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god posi-
tion medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att 
vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur 
formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden 
och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra 
armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i 
sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunk-
tion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

Klass A

Chassi, bredd 57 cm

Chassi, längd 72 cm

Totalvikt 60 kg

Brukarvikt, max 140 kg

Vändradie 120 cm

Max hastighet 4 km/h

Max körsträcka ca 15 km

Elektronik Dynamic/PG

Hindertagning 3 cm

Batteri 12V/18Ah

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

Sittbredd (mellan armstöd) 38-56 cm

Sittdjup 40-59 cm

Sitshöjd (höjd till sitsens undersida) 40-58, 45-70 cm

Sitstilt el, vev & vantskruv -22º till 15º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-62 cm

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

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 30x8x3 cm

CHASSI
Miniflex

SITTSYSTEM 
SitRite

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E10

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av el och finns i låg respektive hög variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den 
tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Miniflex Junior SitRite
Miniflex Junior SitRite är en eldriven barnrullstol för inomhusbruk framtagen för att ge god rörelse-
frihet. Den är liten och kompakt med elektrisk sitslyft vilket gör att den smidigt kommer nära intill 
bord och arbetsytor, där det går lätt att anpassa höjden. Sitsen är designad för att ge extra stöd 
och  komfort. Den stabila sittpositionen skapar förutsättningar för ökad uthållighet i sittande och 
 optimerar möjligheten att röra armar och huvud.

Miniflex Junior SitRite

Marknadens minsta stolchassi för inomhusanvändning är inte större än på en 
 traditionell arbetsstol. Den lättmanövrerade och kompakta konstruktionen gör att det 
går smidigt att komma nära bord eller arbetsytor. Chassit är framhjulsdrivet med en 
ledad bakaxel vilket gör att de bakre hjulparen alltid håller kontakt med golvet.

SitRites fördelar finns dolda under ytan i sitsen, i de två skummaterialen som har olika 
densitet. Den undre hårdare skumdelen hjälper till att hålla bäckenet i en god posi-
tion medan den övre mjukare skumdelen åstadkommer en tryckfördelning, genom att 
vara tjockare under sittbenen än under låren. SitRite är ett utmärkt exempel på hur 
formgivning och densitet samspelar för att skapa bättre balans, upprättning av ryggraden 
och kontroll över handrörelserna. Allt för bästa komfort och stabilitet.

SitRites rygg har en ergonomisk form som stödjer en stor del av bålen utan att hindra 
armarnas rörelsefrihet. Trycket fördelas över en stor yta och bålen får stöd även i 
sidled vilket ger god komfort, ökad stabilitet och minskad trötthet vid nedsatt sittfunk-
tion. När bålen är stabil förbättras även kontrollen av händernas och huvudets rörelse.

Klass A

Chassi, bredd 57 cm

Chassi, längd 72 cm

Totalvikt 60 kg

Brukarvikt, max 140 kg

Vändradie 120 cm

Max hastighet 4 km/h

Max körsträcka ca 15 km

Elektronik Dynamic/PG

Hindertagning 3 cm

Batteri 12V/18Ah

Sits (bredd x djup) 29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40, 40x45 cm

Sittbredd (mellan armstöd) 27-52 cm

Sittdjup 32-45 cm

Sitshöjd (höjd till sitsens undersida) 42-60, 47-72 cm

Sitstilt el & gas -20º till 12º

Sitstilt vev & vantskruv -16º till 20º

Ryggstöd höjd, ställbart 37-54 cm

Rygg (bredd x höjd) 30x37, 37x43 cm

Ryggvinkling 30º

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 0-26 cm

Armstödsplatta 25x8x3 cm

CHASSI
Miniflex

SITTSYSTEM 
SitRite

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E11

Tillbehör se sid 78

Sitshöjd justeras med hjälp av el och finns i låg respektive hög variant. Båda är uppstaplade efter varandra i den 
tekniska faktan i ordningen “låg, hög”.
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Karma MID Lectus

ute barn vuxeninne

MID Lectus är centrerad och har ett hydrauliskt fjädersystem som ger användaren god körkomfort 
och stabilitet. Sittsystemet är väl utvecklat och erbjuder bra anpassningar.

Karma MID Lectus

30 CM ELEKTRISK SITSSLYFT
Lyftpelaren är centrerad på chassit. Sitslyften lyfter steglöst upp till 30 cm. Detta ger användaren fri rörlighet och möjlighet att vara 
självständig i flera aktiviteter. Både hög och låg.

50° JUSTERBAR TYNGDPUNKT
Tyngdpunkten är justerbar och säkerställer bra tryckavlastning och hög komfort för användaren. Detta ger också bra körkomfort i till 
exempel nedförsbacke eftersom justeringen kompenserar för en negativ sittvinkel. Sittpositionen upplevs därmed stabil och säker.

180° ELEKTRISKT JUSTERBART RYGGSTÖD
MID Lectus är utformad för att hjälpa en användare i en ny livssituation. Och olika positioneringsfunktioner. Detta innebär bland annat 
elektriska sätesinställningar som ger goda möjligheter att justera sittpositionen.

Sittbredd (cm) 42-52

Sittdjup (cm) 40-60

Sitthöjd (cm) 46

Eltilt 0-45°

Elektrisk lutning -5° till 90°

Ryggstöd höjd (cm) 51-67

Armstöd höjd (cm) 18-30

Benstöd längd (cm) 40-60

Elfunktioner Upphöjningsbara benstöd:-5 to 90°, Lyft: 0-30cm

Klass B

Mått L x B x H (cm) 110 x 61.5 x 104

Max brukarvikt (kg) 136

Min vändradie (cm) 62

Max hastighet (km/h) 6/10/12

Motor 350 W

Batteri 80 Ah

Max körbar sträcka (km) 36

Fjädring 6 hjul

Fram-/mitten-/bakhjul (tum) 8/14/6

Max hinderhöjd (cm) 7.5
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Karma EVO Lectus Low Rider

ute barn vuxeninne

EVO Lectus Low Rider är konstruerad för att kunna möta varje kunds specifikationer och behov. Det 
elektriskt justerbara ryggstödet och benstödet gör det enkelt att uppnå ett bekvämt sittläge. Det 
starka och kompakta EVO-chassit är utrustat med ett justerbart fyrhjulssystem och garanterar kraft-
full och smidig körprestanda oavsett situation.

Karma EVO Lectus Low Rider

40 CM ELEKTISK SITSLYFT
Lyftpelaren är centrerad på chassit. Sitslyften lyfter steglöst upp till 40 cm. Det ger användaren fri rörlighet och möjlighet att vara 
självständig i flera aktiviteter. Både hög och låg.

50-GRADERS JUSTERBAR TYNGDPUNKT
Tyngdpunkten är justerbar och säkerställer bra tryckavlastning och hög komfort för användaren. Detta ger också bra körkomfort i till 
exempel nedförsbacke eftersom justeringen kompenserar för en negativ sittvinkel. Sittpositionen upplevs därmed stabil och säker.

180-GRADERS ELEKTRISKT RYGGSTÖD
Det 180-graders elektriskt justerbara ryggstödet erbjuder bästa möjliga sittställning under hela dagen.

Sittbredd (cm) 42-52

Sittdjup (cm) 40-60

Sitthöjd (cm) 45

Eltilt 0-50°

Elektrisk lutning -5° till 90°

Ryggstöd höjd (cm) 51-67

Armstöd höjd (cm) 18-30

Benstöd längd (cm) 40-60

Elfunktioner Upphöjningsbara benstöd:-5 to 90°, Lyft: 0-40cm

Klass B

Mått L x B x H (cm) 120 x 62 x 112

Max brukarvikt (kg) 136

Min vändradie (cm) 75

Max hastighet (km/h) 6/10

Motor 320 W

Batteri 80 Ah

Max körbar sträcka (km) 40

Fjädring 4 hjul

Fram-/mitten-/bakhjul (tum) 14/-/9

Max hinderhöjd (cm) 7
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ute barn vuxeninne

Karma EVO Altus

Karma EVO Altus
Om självständighet är det ultimata målet, är att kunna stå ett viktigt steg. EVO ALTUS är  särskilt 
utformad för att hjälpa de som har mycket begränsad kroppskontroll att uppnå en stående 
 position. Stolen erbjuder bara inte en utan tre olika sätt att stå upp. Stående lägen tillsammans 
med  andra funktioner är konfigurerbara för att passa användarens behov och hjälpa dem att bli 
mer  självständiga.

SIT-TO-STAND
Sit-to-Stand är det mest naturliga sättet att stå upp och tar inte mycket tid eller utrymme. Sit-to stand passar användare med ett vanligt 
rörelseomfång.

RECLINE-TO-STAND
Denna funktion är lämplig för användare som har begränsad rörelse i lederna. Istället för att sitta rakt för att sedan resa sig upp, kan 
användaren använda lutningsfunktionen och sedan gå från en lutad sittställning till en stående position.

LIE-TO-STAND
Att stå från ryggläget kräver minimala kropp- och ledrörelser. Denna funktion förhindrar att sidostöden flyttar sig och hjälper användare 
med asympatikoton ortostatism att stå upp.

Sittbredd (cm) 42-52

Sittdjup (cm) 40-60

Sitthöjd (cm) 41.5-46.5

Eltilt 0-45°

Elektrisk lutning -5° till 90°

Ryggstöd höjd (cm) 51-67

Armstöd höjd (cm) 18-30

Benstöd längd (cm) 40-60

Elfunktioner Stående, upphöjningsbara benstöd:-5 to 90°, Lyft: 0-40cm

Klass B

Mått L x B x H (cm) 120 x 61 x 112

Max brukarvikt (kg) 136

Min vändradie (cm) 75

Max hastighet (km/h) 6/10/12

Motor 350 W

Batteri 80 Ah

Max körbar sträcka (km) 45

Fjädring 4 hjul

Fram-/mitten-/bakhjul (tum) 14/-/9

Max hinderhöjd (cm) 7



Mobility for everyone

50 51

Scooter KS-343

Scooter KS-343

ute barn vuxeninne

KS-343 är den kortaste och smalaste scootern på marknaden. Scootern har bra ben-
utrymme för långa människor men det justerbara sitsdjupet gör att den också passar väl 
för juniorer. Sitsen kan roteras för att underlätta i- och urstigning, och den har uppfäll  bara 
armstöd och ryggvinkling för en bekväm sittställning. Styret är steglöst justerbart.  
Det hydrauliska upphängningssystemet ger imponerande stabilitet och en bekväm kör-
ning. KS-343 har vidvinkelstrålkastare för säker körning i mörker och energibesparande 
LED-baklyktor. Vår scooter fungerar även bra för juniorer.

Scooter KS-343 är ett utmärkt val för kortare resor i staden, i grannskapet eller i köp- 
centret. Scootern är dessutom liten nog att ta med på tåget.

EGENSKAPER

Sitsstorlek (cm) 40×40, 45×45

Sitshöjd till fotstödet (cm) 39-46, 3 fasta lägen

Sitshöjd till marken (cm) 56-63, 3 fasta lägen

Total längd (mm) 1120

Total bredd (mm) 620 

Total höjd (mm) 1190 

Motor 350 W

Batteri 36x2 Ah

Fram/bakhjul (tum) 10/10 

Max säker lutning 8°

Max hastighet (km/h) 10 

Max körbar sträcka (km) 35 

Min vändradie (mm) 1100

Min markfrigång (mm) 70 

Max brukarvikt (kg) 135 

Vikt med batterier (kg) 92 

Vikt utan batterier (kg) 67 

Laddare 6A

»  Tillräckligt liten för att ta med på tåget
»  Kompakt nog för användning inomhus
»  Gott benutrymme för långa personer



Gånghjälpmedel
Volaris
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Tillbehörskod V01

Smart är en prisvärd rollator för både inomhus- och utomhusbruk. Ramkonstruktionen Comfort 
FrameTM innebär att rollatorn tar sig mjukt och följsamt fram över ojämnheter som exempelvis  trösklar 
och mattor. Genom sin kryssfunktion fälls den enkelt ihop och förblir stående i hopfällt läge.

Sits och handtag höjdjusteras flexibelt efter varje användare. Vajrarna är inbyggda i smarthandtaget 
så att de inte kan haka upp sig i omgivande föremål. Smart har en patenterad broms funktion (VABS) 
som utgörs av ett ”smart” länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt  utformade, 
lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Smart kan utrustas med olika tillbehör för att på bästa sätt tillgodose användarens behov.

ute barn vuxeninne

Vikt 7,8 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 76-102 cm

Sitthöjd 46-60 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

Vikt 7,5 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 68-83 cm

Sitthöjd 46-50 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

MODELL STANDARD
Smart

MODELL LÅG
Smart

Smart

Smart

Tillbehör se sid 78

Vikt 7,8 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 76-102 cm

Sitthöjd 46-60 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

Vikt 7,5 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 68-83 cm

Sitthöjd 46-50 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

MODELL STANDARD
Smart XL

MODELL LÅG
Smart XL

Smart XL har samma egenskaper som Smart men har utrustats med extra bred sits, totalt 49 cm bred.
Smart XL är speciellt framtagen för personer som väger upp till 150 kg och är mellan 150 och 210 
cm i längd. XL-rollatorn går även att få i en låg modell för att passa personer från 140 cm.

Smart XL

En av 
marknadens 

lättaste
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Discovery är en stabil och säker rollator för aktivitet och pausvila både inomhus och utomhus. Det 
mörkgrå anodiserade aluminiumchassit och de diskreta detaljerna gör Discovery elegant i sin design. 
De mjuka och breda hjulen minimerar att vibrationer fortplantar sig upp i handtagen, något som 
 särskilt uppskattas av personer med värk i händerna eller lider av reumatism. Höjden på handtag och 
sits kan lätt justeras så att rollatorn passar allas behov. 

Discoverys krysskonstruktion gör att den rullar följsamt på ojämnt underlag och att den står 
 stadigt på alla fyra hjulen, även efter att den enkelt fällts ihop för förvaring och transport. Vår egen 
 patent erade bromsfunktion (VABS) utgörs av ett ”smart” länksystem. Den innovativa parkerings-
bromsen aktiveras genom att bromsbygeln på handtagets ovansida fälls framåt. Handtagen är mjuka 
och anatomiska och här finns naturligtvis även en lättåtkomlig färdbroms.

Förgyll gärna användningen genom att utrusta Discovery med något av de tillbehör som finns, 
 exempelvis flaskhållare, lampor eller en korg att lägga varor i.

Vikt 8,1 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 60 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 76-102 cm

Sitthöjd 46-50 cm

Bredd hopfälld 28 cm

Hjuldimension 20x4,2 cm

Vikt 7,8 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 60 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 68-83 cm

Sitthöjd 46-50 cm

Bredd hopfälld 28 cm

Hjuldimension 20x4,2 cm

MODELL STANDARD
Discovery

MODELL LÅG
Discovery

Discovery & Discovery XL

Discovery & Discovery XL

Vikt 8,6 kg

Brukarvikt 160 kg

Bredd 66 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 47 cm

Höjd 76-102 cm

Sitthöjd 46-50 cm

Bredd hopfälld 30 cm

Hjuldimension 20x4,2 cm

Vikt 8,3 kg

Brukarvikt 160 kg

Bredd 66 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 47 cm

Höjd 68-83 cm

Sitthöjd 46-50 cm

Bredd hopfälld 30 cm

Hjuldimension 20x4,2 cm

MODELL STANDARD
Discovery XL

MODELL LÅG
Discovery XL

ute barn vuxeninne

Discovery XL har samma egenskaper som Discovery men har utrustats med extra bred sits, totalt  
49 cm bred. Discovery XL är speciellt framtagen för personer som väger upp till 160 kg, och är 
 mellan 150 och 210 cm i längd. XL-rollatorn går även att få i en låg modell för personer från 140 cm. 

Discovery XL

Tillbehörskod Standard V02, XL V03

Tillbehör se sid 78

Passar för 
reumatiker



Mobility for everyone

58 59

Patrol är en stabil rollator med fyra stora massiva hjul som hjälper dig att ta dig fram utomhus där 
underlaget är ojämnt. Då rollatorn inte används kan den enkelt fällas ihop för att ta mindre plats. Sits 
och handtag kan enkelt höjdjusteras. Därmed kan Patrol tillgodose flera användargrupper vilket även 
ger logistiska fördelar.

Rollatorns bakåtvända handtag kan förses med olika handtagsgrepp, såväl anatomiska som 
 cylindriska. Patrol har vår egenpatenterad bromsfunktion (VABS) som utgörs av ett ”smart” länk-
system. Både färd- och parkeringsbroms är lättillgängliga och bidrar till säker bromsverkan. Patrol 
tillverkas av återvinningsbara material. Såväl konstruktion som design är patentsökt.

Förgyll gärna användningen genom att utrusta Patrol med något av de tillbehör som finns, exempelvis 
flaskhållare, lampor eller en korg att lägga varor i.

Vikt 8,8 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 84 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 82-107 cm

Sitthöjd 52-66 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 26x3,4 cm

Vikt 8,5 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 84 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 74-88 cm

Sitthöjd 52-56 cm

Bredd hopfälld 28 cm

Hjuldimension 26x3,4 cm

MODELL STANDARD
Patrol

MODELL LÅG
Patrol

Patrol & Patrol XL

Patrol & Patrol XL

Vikt 9,3 kg

Brukarvikt 160 kg

Bredd 65 cm

Längd 84 cm

Sitsbredd 47 cm

Höjd 82-107 cm

Sitthöjd 52-66 cm

Bredd hopfälld 29 cm

Hjuldimension 26x3,4 cm

Vikt 9 kg

Brukarvikt 160 kg

Bredd 65 cm

Längd 84 cm

Sitsbredd 47 cm

Höjd 74-88 cm

Sitthöjd 52-56 cm

Bredd hopfälld 29 cm

Hjuldimension 26x3,4 cm

MODELL STANDARD
Patrol XL

MODELL LÅG
Patrol XL

ute barn vuxeninne

Patrol XL har samma egenskaper som Patrol men har utrustats med extra bred sits, totalt 49 cm bred. 
Patrol XL är speciellt framtagen för personer som väger upp till 160 kg, och är mellan 150 och  
210 cm i längd. XL-rollatorn går även att få i en låg modell för att passa personer från 140 cm. 

Patrol XL

Tillbehörskod Standard V04, XL V05

Tillbehör se sid 78

Stora hjul 
för ojämnt 
underlag
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S7 med Comfort Frame™ av aluminium rullar följsamt och stadigt även på ojämna underlag utan 
att hjulen fladdrar. Rollatorn är utrustad med vår patenterade VABS-broms som effektiviserar 
 inbromsningen. Den unika parkeringsbromsen i form av en bygel är både lättåtkomlig, säker och 
 användarvänlig.

Krysskonstruktionen underlättar hopfällningen och gör att den förblir stående i hopfällt läge. Det gör 
istället att den tar mindre plats och är enkel att transportera. 

Då både sits och handtag enkelt kan justeras i höjd passar modellen flera olika användarbehov.  
S7 finns även i låg variant för kortare personer. 

Vikt 7,3 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 68-85 cm

Sitthöjd 46-50 cm

Bredd handtag, c/c 47 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

Vikt 7,5 kg

Brukarvikt 150 kg

Bredd 59 cm

Längd 74 cm

Sitsbredd 41 cm

Höjd 76-102 cm

Sitthöjd 46-60 cm

Bredd handtag, c/c 47 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

MODELL STANDARD
S7

MODELL LÅG
S7

S7

S7

ute barn vuxeninne

Tillbehörskod V06

Tillbehör se sid 78

Extra stabil 
vid ojämnt 
underlag
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Compact är en lätt och smidig inomhusrollator som också är godkänd för utomhusanvändning. 
Endast 53 cm bred är Compact-rollatorn enkel att manövrera i trånga utrymmen och även lätt att ta 
sig fram med i stadsmiljö, samt på resa. Ramkonstruktionen Comfort FrameTM innebär att rollatorn 
tar sig mjukt och följsamt fram över ojämnheter såsom trösklar och mattor. Genom sin kryssfunktion 
fälls den enkelt ihop och förblir stående i hopfällt läge.

Sits och handtag höjdjusteras flexibelt efter varje användare. Vajrarna är inbyggda i smarthand taget 
så att de inte kan haka upp sig i omgivande föremål. Compact har en patenterad broms funktion 
(VABS) som utgörs av ett ”smart” länksystem. Både färd- och parkeringsbroms är ergonomiskt 
 utformade, lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Vikt 6,8 kg

Brukarvikt 125 kg

Bredd 53 cm

Längd 62 cm

Sitsbredd 36 cm

Höjd 73-88 cm

Sitthöjd 43-57 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 15x3,2 cm

Vikt 6,8 kg

Brukarvikt 125 kg

Bredd 53 cm

Längd 62 cm

Sitsbredd 36 cm

Höjd 63-79 cm

Sitthöjd 43-47 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 15x3,2 cm

MODELL STANDARD
Compact

MODELL LÅG
Compact

Compact

Compact

ute barn vuxeninne

Tillbehörskod V07

Tillbehör se sid 78

Liten och 
smidig 

inomhus
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Kid

Kid
Kid är en säker och välbalanserad barnrollator. Ett generöst utrymme mellan de bakre hjulen gör den 
extra användarvänlig för barn med ortoser eller bred gång. Handbromsarna är lätta att använda och 
skapar ökad trygghet. Handtagen, som är mjuka och ger ett bra grepp, finns i flera färgglada kulörer. 
Släpbroms är monterad som standard. 

Tack vare krysskonstruktionen Comfort FrameTM tar sig rollatorn mjukt och följsamt fram över 
ojämnheter som trösklar och mattor. Kid kan enkelt fällas ihop och förvaras effektivt stående i 
 hopfällt läge.

Handtag och sits kan enkelt höjdjusteras för att passa flera barn med olika behov.  Bromsvajrarna 
är inbyggda i smarthandtaget så att de inte kan haka upp sig i omgivningen. Kid har vår egen 
 patent erade bromsfunktion (VABS) som utgörs av ett ”smart” länksystem. Både färd- och parkerings-
broms är ergonomiskt utformade, lättillgängliga och bidrar till hög säkerhet.

Vikt 6,5 kg

Brukarvikt 60 kg

Bredd 53 cm

Längd 62 cm

Sitsbredd 36 cm

Höjd 58-70 cm

Sitthöjd 42 cm

Bredd hopfälld 27 cm

Hjuldimension 15x3,2 cm

MODELL STANDARD
Kid

ute barn vuxeninne

Tillbehörskod V08

Tillbehör se sid 78

Enkel och 
stadig i flera 
glada färger
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RA

RA
RA med underarmstöd är uppbyggd på samma Comfort Frame™ som används på våra samtliga 
rollator modeller. RA-stödet rullar följsamt över ojämn mark och är testad och godkänd för både 
inomhus- och utomhusbruk. Underarmstöden är justerbara i alla riktningar och ger ett stabilt och 
säkert användande. De mjuka och breda hjulen minimerar att vibrationer fortplantar sig upp i hand-
tagen, något som särskilt uppskattas av personer med värk i händerna eller lider av reumatism. 

Krysskonstruktionen gör rullatorn enkel att fälla ihop och gör att den står stadigt på alla fyra hjulen 
även när den är hopfälld. Detta förenklar för såväl förvaring som transport.

RA-stödet finns i 2 ramhöjder som underlättar att hitta rätt höjd till användaren.

Vikt 12 kg

Brukarvikt 125 kg

Bredd 64 cm

Längd 80 cm

Sitsbredd 47 cm

Höjd 100-125 cm

Sitthöjd 46-57 cm

Bredd hopfälld 29 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

Vikt 11,9 kg

Brukarvikt 125 kg

Bredd 64 cm

Längd 80 cm

Sitsbredd 47 cm

Höjd 88-114 cm

Sitthöjd 46-57 cm

Bredd hopfälld 29 cm

Hjuldimension 20x3,2 cm

MODELL STANDARD
RA

MODELL LÅG
RA

ute barn vuxeninne

Tillbehörskod V09

Tillbehör se sid 78



Mobility for everyone Produktnamn

68 69

Gånghjälpmedel
Grillo
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Grillo

Grillo är ett gånghjälpmedel utvecklat för att göra vardagen lite enklare. Unik design med steglös 
höjdjustering behåller tyngdpunkten centralt i alla höjder. Det finns stora justeringsmöjligheter som 
kan göras utan hjälp av verktyg, och ett brett tillbehörsprogram för att anpassa produkten efter olika 
användares behov. 

Grillo kommer i fyra storlekar med valmöjlighet att välja användning i bakåtvänt eller framåtvänt läge i 
samma produkt. Man kan enkelt skifta plats på hjulen för att ändra den från bakåtvänd till framåtvänd. 

Grillo kan användas av personer mellan 75-190 cm långa. 

Vikt 15 kg

Brukarvikt 35 kg

Brukarlängd 75-95 cm

Bredd 57 cm

Längd 73 cm

Bäckenstödshöjd 42-61 cm

Bäckenstöd omkrets 53-75 cm

Bålstödshöjd 51-75 cm

Hjuldimension 15 cm fram/20 cm bak

MODELL MINI
Grillo

MODELL SMALL
Grillo

Grillo

MODELL MEDIUM
Grillo

MODELL LARGE
Grillo

ute barn vuxeninne

Tillbehörskod Mini G01, Small G02, Medium G03, Large G04

Tillbehör se sid 78

Vikt 19 kg

Brukarvikt 45 kg

Brukarlängd 90-135 cm

Bredd 65 cm

Längd 75 cm

Bäckenstödshöjd 49-84 cm

Bäckenstöd omkrets 60-86 cm

Bålstödshöjd 69-100 cm

Hjuldimension 15 cm fram/20 cm bak

Vikt 22,5 kg

Brukarvikt 90 kg

Brukarlängd 110-165 cm

Bredd 76 cm

Längd 91 cm

Bäckenstödshöjd 54-100 cm

Bäckenstöd omkrets 74-120 cm

Bålstödshöjd 76-125 cm

Hjuldimension 17,5 cm fram/25 cm bak

Vikt 28,5 kg

Brukarvikt 110 kg

Brukarlängd 150-190 cm

Bredd 80 cm

Längd 111 cm

Bäckenstödshöjd 63-117 cm

Bäckenstöd omkrets 84-140 cm

Bålstödshöjd 81-143 cm

Hjuldimension 17,5 cm fram/25 cm bak
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Eftersom vi har vår egen utveckling, 
till verkning och verkstad nära våra 
 användare, här i Sverige, kan vi anpassa 
våra produkter efter önskemål. Inget är 
för jobbigt eller svårt. Hos oss möts du av 
entusiasm för alla typer av utmaningar! 
Med vår erfarenhet och kunskap om våra 
egna produkter vet vi hur stor skillnad en 
anpassning kan göra, vilket gör att vi är 
öppna för att pröva nya idéer. Men vi är 
också ärliga med vad som är möjligt, efter-
som vi aldrig skulle äventyra användarens 
säkerhet. 

Eurovemas anpassningar sker under 
 seriösa och kontrollerade former i vår 
egen verkstad där vi ansvarar för all 
 dokumentation. För att våra hjälpmedel 
verkligen ska underlätta i vardagen lägger 
vi ner stor omsorg på funktion och finish. 
Eftersom våra leverantörer finns i vår 

närhet kan vi erbjuda bra service också när 
tidsramarna är snäva.

ANPASSNINGAR
Vi ger snabb och effektiv service när du 
behöver hjälp med enklare anpassningar. 
Ingen kan ju produkterna så bra som vi 
själva! Med vår kunskap om  konstruktion 
och tester – och med ritningar och 
reservdelar i huset – kan vi smidigt svara 
på frågor och göra ändringar. Våra kunniga 
säljare är din trygga kontakt.

SPECIALANPASSNINGAR
Vi utför även avancerade anpassningar 
för användare som, till exempel, vill kunna 
använda sitt hjälpmedel liggande eller 
stående. Säkerhet och stabilitet äventyras 
inte så länge som hjälpmedlet används 
enligt våra instruktioner. En special-
anpassning inleds med att en Eurovema 

produktspecialist träffar användaren på 
hjälpmedelscentralen för att resonera 
kring önskemål och möjliga lösningar. Våra 
tekniker utarbetar ett förslag som även 
omfattar en riskanalys. Efter ytterligare en 
utprovning utför vi specialanpassningen 
hantverksmässigt i vår verkstad. Det unika 
hjälpmedlet levereras sedan tillsammans 
med dokumentation.

KOMPETENSCENTRUM
Våra anpassningar sker i nära dialog 
med användaren och hjälpmedels-
centralens medarbetare. Oavsett om allt 
arbete utförs på hjälpmedelscentralen 
eller på Eurovema så bistår vi med vår 
 kompetens i stort och smått. Vi anpassar 
alltid vår service utifrån användaren och 
hjälp medelsverksamhetens behov.

Custom made
Vi klämmer inte in människor i en mall. Eurovemas 
 breda produktsortiment erbjuder funktionalitet för 
 många användare. Det som gör oss speciella är vår 
 möjlighet att bygga unika anpassningar för varje individ. 
Vi kallar det Custom Made by Eurovema.

Behov av lösningar diskuteras 
med användare, förskrivare 
och hjälpmedelscentral

Riskanalys, förslag och skisser Leverans med slutkontroll av 
personlig specialist

Anpassning i Eurovemas verkstad

Individutprovning Kontroll och märkning1

2 6
4

3 5

Personanpassat hantverk
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Vår tillverkning  
i svenska Gislaved
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Detta är anledningen till att det finns många  produkter som fyller samma 
funktion. Alla är justerbara på sitt sätt och skapar olika möjligheter till stöd 
för nacke, huvud, bål, svank, lår eller fötter. Dessutom har vi en mängd 
tillbehör som gör vardagen lite smartare, säkrare, bekvämare, angenämare 
eller mer praktisk.

Under varje produkt hittar du en tillbehörskod. Bokstaven och numret 
 talar om vilken av våra  produkter som tillbehöret avser. Observera att 
vissa tillbehör  passar till mer än en produkt. Skulle behov finnas har vår 
verkstad dessutom möjlighet att specialanpassa även ditt tillbehör.

Vi vill gärna hjälpa till att hitta rätt tillbehör.  
Välkommen att kontakta oss!

Tillbehör för
individuell anpassning

Vi har en stark passion för individuell anpassning. För att kunna  erbjuda 
det bästa och mesta har vi  utvecklat ett brett tillbehörsprogram som 
 kompletterar våra  produkter på olika sätt. Allt för att du som användare ska 
kunna hitta din bästa hjälp i vardagen, oavsett  behov eller kroppsstorlek.

Nackstöd Forma
E02-E03, E07, E10, E13

Nackstöd
E01-E05, E07-E14

Euroflex Tillbehör

Nackstöd Comfort
E09, E12

Nackstöd SitRite
E02-E03, E07, E10, E13

Forma aktiv rygg
E01-E03, E05, E07, E10, E13

Forma bas rygg
E01-E03, E05, E07, E10, E13

Forma comfort rygg
E01-E03, E05, E07, E10, E13

SitRite rygg
E01-E04, E07-E08, E10-E11, 
E13-E14

Rygg slingback
E01-E03, E05, E07, E9-10, E12-13
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Bålstöd
E04, E08, E11, E14

Bålstöd Comfort
E09, E12

Bålstödsförstärkning SitRite
E02, E04, E07-E08, E10-11, 
E13-E14

Armstöd fast
E01-E14

Bålstöd
E02--E04, E07-E08, E10-E11, 
E13-E14

Fäste till sele
E02, E04, E07-E08, E10-E11, 
E13-E14

Armstöd fällbart
E01-E05, E07-E08, E10-E11, 
E13-E14

Lårstöd
E01-E14

Svankstöd luftkudde 
E01-E14

Euroflex Tillbehör

Hemiplegier armstöd
E01-E03, E05-E07, E09-E10, 
E12-E13

Upp- och utfällbara armstöd
E09, E12

Sele
E02-E04, E07-E08, E10-E11, 
E13-E14

Höftbälte
E01-E14

Armstödsplatta, 5 cm
E01-E14

Armstödsplatta, 3 cm
E01-E14

Plexibord
E01-E05, E07-E11, E14

Euroflex Tillbehör

Plansits
E01-E04, E06-E14

Forma coxit-sits
E01-E03
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Etac benstödsadapter
E01-E14

Överdrag sits
E01-E08, E10-E11, E13-E14

El-benstöd
E07, E09-E10, E-12-E13

Etac benstöd
E01-E14

Grenkilar
E01-E05, E07-E14

Knästopp 
E01-E14

Amputationsbenstöd
E01-E14

Hel/Del fotplatta
E07, E09-E10, E12-E13

Hel el-fotplatta
E07, E09-E10, E12-E13

Euroflex Tillbehör

Fotpinne
E01-E14

Delade benstöd
E01-E14

Fotring
E01-E06

Fotplatta
E01-E14

Fotbroms
E01-E06

Dubbelhjul
E02-E05

Euroflex Tillbehör

Krok
E09, E12

Hållare för kryckor och käppar
E09, E12

Fotplatta stor
E01-E14
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Körhandtag
E01-E05

Elektriska funktioner,  
t ex tilt och rygg
E02-E14

Armstödsfäste
E04, E08, E11, E14

Kombifäste
E01-E05
Kombifäste är standard på  
eldrivna stolar.

Euroflex Tillbehör

Paraply
V01-V06

Flaskhållare
V01-V09

Bricka
V01-V09

Dropphållare
V01-V06, V09

Ryggband
V01-V08

Stålkorg
V01-06, V09

Tygkorg
V01-V09

Korg i tyg
V01-V02, V04, V06

Hållare för kryckor och käppar
V01-V09

Volaris Tillbehör

Färdtjänstfäste Miniflex
E10-E12



Tillbehör
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Mjuksits
V01-V09

Släpbroms
V01-V09

Transportväska
V01-V06

Transportband
V01-V09

Hjulborste
V01-V09

Syrgashållare
V01-V09

Enhandsbroms
V01-V07

Volaris Tillbehör

Vikter x2
G02-G04

Kroppsbälte för bord
G01

Underarmsstöd mini
G01

Sadel fällbar
G02-G04

Bendelare med lårrem
G02-G04

Underarmsstöd
G02-G04

Hubudstöd justerbar
G01-G04

Bendelare polstrad modell
G01-G04

Grillo Tillbehör

Breddreduktionshjul M/L
G03, G04



Tillbehör
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Mobility for everyone

Ledsagarhandtag
G01-G04

Handbåge justerbar i höjd
G01-G04

Gåsele ergonomisk
G01-G04

Sits fällbar
G02, G03

Bäckenstöd
G01-G04

Svankstöd
G02, G03

Kroppsstöd/bålstöd
G01-G04

Grillo Tillbehör

Handledsrem för underarmsstöd
G01

Handtag ergonomiska
G01

Handledsrem för underarmsstöd
G02-G04

Handtagna ergonomiska
G02-G04

Sadel ergonomisk
G01-G04

Grillo Tillbehör
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Register

Arbetsstolar – Euroflex  18
Basic     20
Clinic     28
Compact    62
Custom made   74
Discovery/XL   56
Elrullstolar – Euroflex  30
Elrullstolar – Karma  42
Euroflex – Tillbehör  81
Flexbase Forma   24
Flexbase Junior   26
Flexbase SitRite   22
Flexmobil i6 Comfort  36
Flexmobil i6 Junior SitRite 34
Flexmobil i6 SitRite  32
Grillo – Tillbehör   89
Gånghjälpmedel – Grillo  68
Gånghjälpmedel – Volaris  52
Karma EVO Altus   48
Karma EVO Lectus Low Rider 46
Karma MID Lectus   44

Kid     64
Kombinera din stol   14
Kontakt    93
Miniflex Junior SitRite  40
Miniflex SitRite   38
Patrol/XL    58
Produktgrupper   8
RA     66
S7     60
Scooter KS-343   50
Sittsystem, guide   12
Smart     54
Tillbehör    78
Varumärken    8
Volaris – Tillbehör   87

Kontakta oss

Eurovema AB

Baldersvägen 38, 332 35 Gislaved

Tel: 0371-390 100
Fax: 0371-189 82

eurovema.se       info@eurovema.se
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