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› SPECIALDESIGNET FORGAFFEL
Den ensidede forgaffel sikrer let kørsel 
og et flot look. Forhjul fås i mange flotte 

farver efter smag og behag

› FASTSVEJST BAGAKSEL
Fastsvejst bagaksel og ryg er med til at 

sikre lav vægt og høj stabiltiet

› ELEGAnT DESIGn
Smalle, buede rammerør giver W5 SL et 
let og friskt udseende i en aktiv hverdag

Egenskaber

› Fastrammekørestol med smalle rammerør
› Lav vægt (fra 6 kg)
› Ekstrem robust
› Unik tilpasning til den enkelte bruger
› Den bedste kørekomfort 
› Stærk og let 7020 aluminiumsramme
› Designet og produceret i Danmark
› Kort leveringstid
› Max brugervægt 80 kg

Den elegante letvægtsmodel 
W5 SL er designet til brugere, der vejer max 80 kg.  Modellen har de samme køreegenskaber og 

kvaliteter som W5, men med sine smallere rammerør bliver den lettere både i vægt og udseende

W5 SL  er den perfekte kørestol til aktive brugere, der ved hvad de 
vil have. Denne kørestolsmodel forener den lave vægt med sublim  
elegance. Kombinationen af smalle rammerør og ensidede forgafler gør 
W5 SL til et syn for øjet. 

W5 SL produceres altid, så den passer til brugerens mål, ønsker og be-
hov. Modellen sikrer de bedste køreegenskaber samtidig med ekstrem 
lethed. Det er let at komme omkring uden stor indsats takket være den 
perfekte rammekonstruktion. For selvom W5 SL er let og slank, er den 
både stiv og robust. 

For at holde vægten nede er komponenter som ryg, bagaksel og fod-
støtte i udgangspunktet fuldsvejst. Det er dog muligt at vælge juster-
bar bagaksel, nedfoldelig ryg og højdejusterbar fodstøtte, hvis behovet 
er til det. 

Siddestillingen kan tilpasses ned til sidste milimeter. Med ergonomisk 
sæde i kombination med stropsæde og -ryg optimeres siddestillingen 
efter brugerens behov. 

 W5 SL
  Min nye kørestol passer som hånd i handske. 

Den passer som en skræddersyet kørestol 
bør passe. Den er simpelthen lavet til mig!      
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