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Egenskaber

› Tre størrelser til både børn, unge og voksne
› Let at håndtere og manøvrere med 
 minimum ledsagerindsats
› Ekstrem høj stabilitet og lav vægt
› Stærk og robust med fast ryg og 
 bagaksel
› Justerbar sædedybde fra 33-40 cm
› Justerbart sæde- og rygbetræk
› Skubbebøjle og ledsagerbetjent bremse
› Fås som todelt model, der letter transport
› Køreklar vægt fra xx kg
› Max brugervægt 120 kg

Team Tvilling Edition er en videreudviking af Wolturnus Amasis 
racerkørestol, som er blevet anvendt til De Paralympiske Lege og 
har sat verdensrekorder. Amasis er kendt for sin lethed og uover-
trufne styrke og hurtighed - egenskaber som er blevet overført til 
Team Tvilling Edition.

Den lette og robuste Team Tvilling Edition løbekørestol er led-
sagerbetjent og fås i tre størrelser samt mange flotte farver til 
både børn og voksne.

Team Tvilling Edition er blandt andet udstyret med højdejustérbar 
skubbebøjle, fodplade, nakkestøtte og Team Tvilling egerbeskyt-
tere.

Løbekørestolen fås også specialbygget som todelt model, 
der fx letter transport.

Størrelse S (sædebredde 38 cm)
Størrelse M (sædebredde 40 cm)
Størrelse  L (sædebredde 42 cm)

Team Tvilling Edition er en løbekørestol, som blev specialudviklet til brødrene Steen 
og Peder Mondrup. En ledsagerbetjent robust og let kørestol, der sikrer en god og 
sund siddestilling samt høj løbekomfort.

Løb sammen
med let & robust løbekørestol

› VINkELjusTErbAr fodpLAdE
Vinkeljustering af fodplade muliggør 
variation i fod- og benstilling

› skubbEbøjLE
Skubbebøjle, ledsagerbetjent bremse 
samt justérbar nakkestørre

› EGErbEskyTTErE
Team Tvilling Edition 
egerbeskyttere i Carbon look

Foto: Jakob Kjeldsen

 TEAM TVILLING EdITIoN

Målet med vores TeamTvilling-projekt er at nedbryde 
tabu og berøringsangst med handicap.  Vi vil give an-
dre muligheden for at blive set i øjenhøjde, få succes-
oplevelser og se muligheder frem for begrænsninger. 
                                                                       Citat: Steen Mondrup
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