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Gør hver dag 
lettere med 
Avantgarde

Når et populært hjælpemiddel når 
en fjerde generation, så siger det 
noget om kvaliteteten. Der er blevet 
lyttet til feedback fra brugere og 
terapeuter, og Avantgarde 4 er gjort 
væsentligt lettere. Vi  har videre-
udviklet de forskellige modeller 
– uden at opgive det, der er prøvet 
og testet – og tilføjet funktioner, der 
gør dem endnu bedre.

Baghjulsadapter
84 individuelle indstillingsmuligheder 
Baghjulsadapteren med dobbelte skrueklemmer på den 
øvre og nedre rørramme giver ikke kun en høj grad af 
stabilitet, men også 84 forskellige positioner til bag-
hjulsadapteren for maksimal tilpasning. 

Til et liv på farten
Avantgarde DS  
Udover den lave vægt skillder DS modellen sig ud med 
hel fodplade og ekstremt lille sammenfoldet bredde på 
kun 27 centimeter. Samtidig er den meget stabil 
udfoldet. Takket være sit kompakte design og den 
integrerede benstøtte har Avantgarde DS den laveste 
nettovægt inden for Avantgarde- serien. 

Den ekstra lette 
version
Avantgarde Light
Avantgarde Light er til brugere der ønsker en ekstra let 
stol. Kørestolen har infinity ultralight drivhjul, enkelt-
kryds og carbon sidestykker, og det gør den ekstra let 
uden at gå på kompromis med styrke og holdbarhed.

Avantgarde Light har en hel, vinkeljusterbar fodplade.

Den variable version
Avantgarde DV
Den nye Avantgarde DV imponerer med sin lette vægt, 
men det betyder ikke, at den har færre fordele. Mange 
brugere kan godt lide DV’ens nye højdejusterbare arm-
læn, men også muligheden for at køre tæt på eksempel-
vis møbler eller badekarret. Benstøtterne kan foldes op 
til dette formål. Den er også velegnet som gåfremstol, 
når benstøtterne fjernes, hvilket gøres med en ny type 
håndtag.

Forhjulsadapter
Tilpasning af retningsstabilitet
Justerbarheden i faste trin sikrer præcis 
placering af forhjulene. Det sikrer retnings-
stabilitet af kørestolen. Forskellen mellem 
forhjulene er ikke længere et problem. 

Baglomme
Perfekt opbevaring til småting 
Alle har brug for ekstra opbevarings-
plads – til solbriller, en avis eller drik-
kevarer. Derfor fås Avantgarde med en 
praktisk baglomme på rygbetrækket. 
Lommen er både praktisk og let at 
komme til.

Enkelt 
 krydsramme
Kan klare helt op til 100 kg
Trods enkeltkryds kan Avantgarde 
Light klare en max brugervægt på
100 kg. 

Hvis der derimod vælges dobbelt-
kryds kan kørestolen klarer bru-
gere, der vejer op til 140 kg. 

Hold 
balancen
Vær på den sikre side
Vi anbefaler at holde en arm fast under 
skubbehåndtaget, inden du bukker dig 
forover, hvis du eksempelvis skal samle 
noget op. Takket være de udvidede 
skubbehåndtag på Avantgarde DV, kan 
du holde en arm under skubbehåndta-
get, mens du samler ting op fra jorden. 

Egenskaber
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Avantgarde DS Avantgarde DV

Specifikationer

Mangler du flere oplysninger eller vejledning?  
Din lokale salgskonsulent hjælper dig gerne med at bestille den helt perfekte Avantgarde.

Teknisk data Avantgarde DS Avantgarde DV Avantgarde Light

Sædebredde 320 – 520 mm 320 – 520 mm 320-420 mm

Sædedybde 360 – 540 mm 360 – 540 mm 360 – 540 mm

Sædehøjde foran 380 – 540 mm 380 – 540 mm 380 – 540 mm

Sædehøjde bagved 360 – 510 mm 360 – 510 mm 360 – 510 mm

Totallængde 720 – 1080 mm 740 – 1100 mm 720 – 1080 mm

Totalbredde 490 – 725 mm 490 – 725 mm 490 – 590 mm

Totalhøjde 608 – 1150 mm 608 – 1150 mm 608 – 1150 mm

Foldebredde 270 mm 270 mm 270 mm

Ryglænshøjde 250 – 550 mm 250 – 550 mm 250 – 550 mm

Underbenslængde 160 – 510 mm 160 – 510 mm 160-510 mm

Forramme vinkler 70° / 80° 75° 70° / 80°

Cirka vægt 8.7 kg 9 kg 8.7 kg

Brugervægt max. 100 / 140 kg 100 / 140 kg 100 kg

Hvid RAL 9016

Sparkle granny-smith

Blanklakeret sølv

Marineblå

Glitrende rød med 
klarlak

Shimano mat

Pulverlakeret rammefarver 

Mørk glitrende 
antrazitmetal

Dybsort mat 


