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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



3

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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil
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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.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E02
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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.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E03
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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.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E04
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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.

barn vuxenuteinne
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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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E05



Mobility for everyone

12

XL
XL är en arbetsstol som är speciellt utvecklad för mycket storväxta och tunga personer med 
 funktionshinder. XL-stolen är byggd för att klara vikter upp till 260 kg.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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XL

Chassi XL är extraförstärkt med dubbla lyftdon och har lättrullande hjul för smidig 
förflyttning. Ett generöst utrymme mellan hjulen gör det enklare att stiga i och ur 
stolen samtidigt som det skapar möjlighet att sparka sig fram. Höj- och sänkning sker 
antingen med ett elektriskt lyftställdon eller manuell gaskolv. Elvarianten har alltid 
elbroms med låsning på 4 hjul, medan den manuella varianten bromsar genom låsning 
på bakhjulen. 

CHASSI
XL

SITTSYSTEM 
XL

XL-sitsen är utrustad med extraförstärkt sittkryss med ryggen är förankrad med dubbla rör 
för att garantera hög stabilitet. Sitsen är ställbar i 3 graders vinkel framåt och bakåt. Både 
sits och rygg finns i flera storlekar.

Klass Arbetsstol - ISO 180903

Chassi, bredd 85 cm

Chassi, längd 71 cm

Totalvikt 51 kg

Brukarvikt, max 260 kg

Broms Spakbroms/elbroms

Hjulstorlek 100 mm

Sits (bredd x djup) 60x50, 70x55 cm

Sittbredd (mellan armstöden) 55-89 cm

Sitthöjd, el (höjd till sitsens undersida) * 45-55 cm

Sittdjup 36-53 cm*, 44-69cm*

Sitsvinkling -4º till +4º

Ryggstöd höjd, ställbart 35-45 cm

Rygg (bredd x höjd) 55x35 cm, 65x35 cm

Klädsel Svart Atlantic

Armstöd höjd, justerbart 8-26 cm

Armstödsplatta 40x8x5 cm

* Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett skruvförband. vilket påverkar högsta och lägsta 
sitthöjd. Läget går att justera uppåt i steg om 1 cm upp till +8 cm.

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E06
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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.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E07
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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.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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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, 43-38 cm

Sitstilt el, vev & vantskruv -14º-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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E08
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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. 

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne



19

Flexmobil i6 Comfort

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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E09
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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. 

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E10
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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.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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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

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E11
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Miniflex Comfort
Miniflex Comfort är en eldriven inomhusstol, framtagen för bästa möjliga rörelsefrihet och sitt-
komfort. 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. Den bekväma Comfort-sitsen är speciellt 
anpassad för alla som sitter länge och mycket i sin elrullstol.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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Miniflex Comfort

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.

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 långbenta 
kan hitta en bekväm sittställning.

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) 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) 48-66 cm, 54-79 cm

Sitstilt el, vev & vantskruv -12º till +28º

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
Miniflex

SITTSYSTEM 
Comfort

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E12
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Reflex SitRite
Bakhjulsdriven inomhusstol med bra köregenskaper som gör att den är liten, smidig och enkel att 
hantera. Flex-funktionen i underredet tar upp ojämnheter och ger extra trygghet på ojämna ytor. 
Sitsen är designad för att ge extra stöd och komfort. Den stabila sittpositionen skapar förutsättningar 
för att öka uthålligheten i sittandet och optimerar möjligheten att röra armar och huvud.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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Reflex SitRite

Bakhjulsdrivet inomhuschassi med bra köregenskaper. Den unika flex-funktionen 
i underredet gör att den tar sig fram smidigt och tryggt även på ojämnt underlag. 
Chassit är utrustat med elektriskt ställdon som standard och kan förändra sitthöjden i 
många höjder för olika behov.

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 59 cm

Chassi, längd 82 cm

Totalvikt 60 kg

Brukarvikt, max 140 kg

Vändradie 130 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) 46-64, 52-77 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
Reflex

SITTSYSTEM 
SitRite

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

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

Tillbehörskod E13
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Reflex Junior SitRite
Bakhjulsdriven barn-elrullstol med bra köregenskaper som är liten, smidig och enkel att hantera inom-
hus. Flex-funktionen i underredet tar upp ojämnheter och ger extra trygghet på ojämna ytor. Sitsen 
är designad för att ge extra stöd och komfort. Den stabila sittpositionen skapar förutsättningar för att 
öka uthålligheten i sittandet och optimerar möjligheten att röra armar och huvud.

Typ av funktionsnedsättning

barn vuxenlätt måttlig omfattande uteinne
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Reflex Junior SitRite

Bakhjulsdrivet inomhuschassi med bra köregenskaper. Den unika flex-funktionen 
i underredet gör att den tar sig fram smidigt och tryggt även på ojämnt underlag. 
Chassit är utrustat med elektriskt ställdon som standard och kan förändra sitthöjden i 
många höjder för olika behov.

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 59 cm

Chassi, längd 82 cm

Totalvikt 60 kg

Brukarvikt, max 140 kg

Vändradie 130 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) 48-66, 54-77 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
Reflex

SITTSYSTEM 
SitRite

KLÄDSEL

Svart 
läder

Svart  
textil

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

Tillbehörskod E14
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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.
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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 to 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.
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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 to 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
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.
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Karma EVO Altus

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 to 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
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Scooter KS-343

ute barn vuxeninne

KS-343 är den kortaste och smalaste scootern på marknaden. Scootern har bra benutrym-
me för långa människor men det justerbara sitsdjupet gör att den också passar väl för juni-
orer. Sitsen kan roteras för att underlätta i- och urstigning, och den har uppfällbara armstöd 
och ryggvinkling för en bekväm sittställning. Styret är steglöst justerbart. Det hydrauliska 
upphängningssystemet ger imponerande stabilitet och en bekväm körning. 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 köpcen-
tret. Scootern är dessutom liten nog att ta med på tåget.
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Scooter KS-343

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
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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.

Smart finns med ett naturanodiserad aluminiumchassi alternativt det mörkgrå anodiserade 
aluminium chassit Shadow Line som ger ett lite sobrare intryck.

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/Shadow Line

MODELL LÅG
Smart/Shadow Line

Smart
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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 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
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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
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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. Rollatorn är 
utvecklad efter gällande standard för gånghjälpmedel, ISO 11199-2:2005

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 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
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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
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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. 

S7 finns i två färger, naturanodiserad och svartanodiserad aluminium.

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

Tillbehörskod V06
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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

Tillbehörskod V07
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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

Tillbehörskod V08
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Kid
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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 och rollatorn med tillbehör är testade och godkände enligt gällande 
standard för gånghjälpmedel, SS-EN ISO 11199-3:2005

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

Tillbehörskod V09



51

RA

ute barn vuxeninne



Mobility for everyone

52

Pixi

ute barn vuxeninne

Vår försäljningssuccé Pixi! Detta är en lätt kompakt sulky med komfortabel sits och modern design. 
Lättkörda, stabila och robusta Pixi passar perfekt för familjer som tillbringar mycket tid i olika  miljöer. 
Nya förbättrade standardfunktioner, som t ex ett uppfällbart fotstöd som underlättar för i- och 
 urstigning, ökar barnets möjligheter för ett aktivt engagemang i de dagliga aktiviteterna.

För att förbättra körergonomin är Pixi också utrustad med ett körhandtag som är ställbart i vinkel. En 
lättanvänd fotbroms ökar tryggheten och säkerheten. Hela sittdynan är flamskyddad enligt  standard 
ISO EN1021-1 och 1021-2. Materialet har även testats för biokompabilitet enligt standard ISO 
10993-5. Alla dynor är tvättbara. Pixi kan förses med transportfäste och riktningsspärr.
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Pixi

PIXI SMALL 
Tekniska fakta

PIXI LARGE 
Tekniska fakta

Artikelnr 10101850 10101855 10101851 10101856

Hjul Länkhjul Fasta hjul Länkhjul Fasta hjul

Hjul, dimension 20/15 cm 20 /20 cm 20/15 cm 20/20 cm

Sits, bredd 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm

Sits, djup 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm

Rygg, höjd 54 cm 54 cm 60 cm 60 cm

Körbåge, höjd 57-110 cm 57-110 cm 57-110 cm 57-110 cm

Fotstöd, höjd 13-35 cm 13-35 cm 13-35 cm 13-35 cm

Rygg, vinkel 90-125° 90-125° 90-125° 90-125°

Brukarvikt, max 35 kg 35 kg 35 kg 35 kg

Brukarlängd, max 100 cm 100 cm 120 cm 120 cm

Bredd total 58,5 cm 62 cm 58,5 cm 62 cm

Storlek ihopfälld 58,5x44x69 cm 62x40x76 cm 58,5x44x69 cm 62x40x76 cm

Vikt 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg

Material Vid tillverkning har endast giftfri färg och pulverlack använts. Hela sittdynan är flamskyddad enl. standard ISO EN1021-1 
och 1021-2. Materialet har även testats för biokompabilitet enl. standard ISO 10993-5. Alla dynor är tvättbara.

Test Pixi är krocktestad och godkänd enl. standard ANSI/RESNA WC19 och ISO/CD 7176/19-1.

Artikelnr 10101950 10101955 10101951 10101956

Hjul Länkhjul Fasta hjul Länkhjul Fasta hjul

Hjul, dimension 25/15 cm 25/25 cm 25/15 cm 25/25 cm

Sits, bredd 33 cm 33 cm 33 cm 33 cm

Sits, djup 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm

Rygg, höjd 64 cm 64 cm 70 cm 70 cm

Körbåge, höjd 62-120 cm 62-120 cm 62-120 cm 62-120 cm

Fotstöd, höjd 13-39 cm 13-39 cm 13-39 cm 13-39 cm

Rygg, vinkel 93-123° 93-123° 93-123° 93-123°

Brukarvikt, max 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

Brukarlängd, max 125 cm 125 cm 150 cm 150 cm

Bredd total 63,5 cm 72 cm 63,5 cm 72 cm

Storlek ihopfälld 63,5x48x91 cm 72x45x82 cm 63,5x48x91 cm 72x45x82 cm

Vikt 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Material Vid tillverkning har endast giftfri färg och pulverlack använts. Hela sittdynan är flamskyddad enl. standard ISO EN1021-1 
och 1021-2. Materialet har även testats för biokompabilitet enl. standard ISO 10993-5. Alla dynor är tvättbara.

Test Pixi är krocktestad och godkänd enl. standard ANSI/RESNA WC19 och ISO/CD 7176/19-1.

Kort sits, låg rygg Djup sits, hög rygg

Kort sits, låg rygg Djup sits, hög rygg

Tillbehörskod Small A01, Large A02
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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.
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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
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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
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Fotpinne
E01-E14

Delade benstöd
E01-E14

Fotring
E01-E06

Fotplatta
E01-E14

Fotbroms
E01-E06

Färdtjänstfäste Miniflex
E10-E12

Dubbelhjul
E02-E05

Euroflex Tillbehör

Krok
E09, E12

Hållare för kryckor och käppar
E09, E12
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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
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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
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Mjuksits
V01-V09

Släpbroms
V01-V09

Transportväska
V01-V06

Transportband
V01-V09

Syrgashållare
V01-V09

Enhandsbroms
V01-V07

Volaris Tillbehör
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Nackstöd
A01-A02

H-sele
A01-A02

Handbåge
A01-A02

Bäckensele
A01-A02

Kilkudde
A01-A02

Väst
A01-A02

Sidoskydd
A01-A02

Alvema Tillbehör

Svankkudde
A01-A02

Abductor
A01-A02


