
Tennis
     Fastrammekørestol 

til tennis



› FEEDBACK FRA SPILLERE
Vi får løbende feedback om ten-
niskørestolens præsetationer fra 
talentfulde Ruben Spaargaren

› KNÆSTØTTE
Tenniskørestolen fås med 
knæstøtte, der designes og 
tilpasses individuelle behov

› SVEJStE  ANTI-TIPS
To svejste anti-tips garanterer 
maksimalt stabilitet, når det går 
hurtigt på banen

Egenskaber

› Skræddersyet tenniskørestol
› Fuldsvejst eller justerbar bagaksel 
› Vælg mellem 3 eller 4 hjul 
› Nem at manøvrere og komme op i fart
› Høj stabilitet og lav vægt
›   Anodiseret ramme i 7020 aluminium
›   Vælg imellem ergo- eller standardsæde
› Designet og produceret i Danmark

Lav vægt, smidig og robust 
Wolturnus tenniskørestol
Skræddersyet sportskørestol fremstillet i et let materiale og med et robust design, 
der gør det let at komme op i fart samt manøvrere rundt på banen. 

Wolturnus tenniskørestol sikrer dig, at du kan accelerere og skifte ret-
ning hurtigere end din modstander. Den faste rammes geometri er 
nemlig tilpasset din størrelse, vægt, styrke og behov. Wolturnus tager 
desuden hensyn til det underlag du spiller på, når den individuelle ten-
niskørestol fremstilles. 

Tenniskørestolen er designet med en smal forende, hvilket giver god 
plads til at svinge ketcheren. Rammekontruktionen har lidt tykkere rør 
end almindelige hverdagskørestole, hvilket gør den ekstra robust og 
hurtig, når der skal svinges og drejes på banen.  Kørestolen fås både 
med tre og fire hjul, og fås som fuldsvejset eller med justerbar bagaksel. 

Alle tenniskørestole specialfremstilles, så der e rrig mulighed for at få 
den unikt tilpasset dine styrker, så du får den ekstra fordel på banen.  

Wolturnus sponsoreringen den hollandske tennisspiller Ruben Spaar-
garen. Det giver os mulighed for at få direkte feedback på tenniskøres-
tolen, så vi kan finpudse design og sikre os, at den lever op til alle de 
krav og ønsker, en tennisspiller på elite- såvel som amatørniveau måtte 
have. 
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