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› DALTON LIGHT
The Dalton Light har smallere rammerør, 
der giver et mere elegant udseende. 
Max brugervægt 80 kg.

› ELEVERBAR FODSTØTTE
Fås med eleverbar benstøtte i den ene 
eller begge sider

› FODSTØTTE
Delte, opklappelige fodstøtter, vinkel- og 
højdejusterbare. Den svingbare funktion 
letter forflytning.

FEATURES

›  Delte, opklappelige fodsøtter, 
 vinkel- og højdejusterbare
›  Svingbare, aftagelige benstøtter
›  Eleverbar benstøtte
›  Aftagelige eller faste sidestykker
›  Vinkel- og højdejusterbar folderyg (valgfri)
›  Fås med Wing Back ILSA
›  Fås med ekstra lav sædehøjde(Dalton L)
›  Stærk ramme i aluminium 7020 
›  Totalvægt fra 10 kg
›  Max brugervægt 160 kg (250 kg)

Funktionel og alsidig
Dalton er til aktive brugere, der ønsker mulitjusterbare og aftagelige fod- og benstøtter 

Dalton er en fastrammekørestol med delte og opklappelige fodstøtter, 
der både kan justeres i vinkel og højde.  Benstøtterne er svingbare og 
lette at på- og afmontere. Det gør det meget let at komme ind og ud af 
kørestolen ved forflytninger. 

Hvis det der er behov for at elevere benene, fås Dalton endvidere med 
eleverbare benstøtter i den ene eller begge sider.

Dalton tilpasses altid den enkelte brugers behov for hjælp, aktiv-
itetsniveau, styrke og størrelse. 

Den traditionelle version af Dalton har en max brugervægt på 160 kg.  
Dalton fås dog også til store brugere, hvor den forstærkede ramme er de-
signet til at kunne klare en brugervægt på op til 250 kg. Til brugere der 
vejer under 80 kg fås Dalton også i en light version, bygget med smallere 
rammerør, der giver kørestolen et let og elegant udtryk. 

Det er muligt at vælge en fuldt justerbar Dalton, hvor balancepunktet 
kan justreres efter behov, og ryggen både kan højde- og vinkeljusteres.  
Ønsker man at reducere kørestolens vægt, fås Dalton også fuldsvejst med 
fast ryg og bagaksel. 

Dalton fås også med ekstra lav sædehøjde. Modellen Dalton L er udviklet 
til kørestolsbrugere med lidt benfunktion, som gør det muligt for dem at 
gå kørestolen frem med benene. 
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