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Har du brug for hjælp til valg af kørestol eller hjælpemiddel?
Wolturnus salgskonsulenter står altid klar til at hjælpe og vejlede.
Find din lokale konsulent på www.wolturnus.dk.
Vi sælger også kørestole og hjælpemidler til voksne
Bestil vores voksenkataloger på tlf. 96 71 71 70
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Gitano Junior
Tre-hjulet kørestol.
Fra sædebredde 28 cm.
Max 70 kg.

Wolturnus tilbyder fem forskellige fastrammekørestole til børn og unge.
Kørestolene er nogle af de letteste på markedet og har kun få bevægelige
dele, der tynger og kan kræve udskiftning. Kørestolene er udviklet med udgangspunkt i barnets størrelse, styrke og behov. Samtidig er de robuste og
stabile til en aktiv hverdag og lette at ændre og bygge om, når barnet vokser.

W5 Junior
Skræddersyet,
fast ryg og bagaksel.
Fra sædebredde 28 cm
Max 70 kg

W5 K
Til brugere med kort
underbenslængde.
Fra sædebredde 36 cm
(laves også på
specialmål)

W5 K

GITANO
JUNIOR

W5 JUNIOR
HAWK
Justerbar kørestol
Fra sædebredde 35 cm.
Farverige komponenter
Max 120 kg

W5 Junior A
Skræddersyet,
fuldt justerbar.
Fra sædebredde 20 cm.
Max 70 kg

HAWK

BRAVO RACER

FASTRAMMEKØRESTOLE

TIPS: Gør kørestolen personlig med
valgfri rammefarve, egerbeskyttere
med motiv eller lys i forhjulene.

BravoRacer
Multijusterbar kørestol
Fra sædebredde 20 cm.
Max 60 kg
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KRYDSRAMMEKØRESTOLE
Avantgarde DV
Aktiv kørestol til unge i
voksealderen.
Justerbar sædedybde.
Fra sædebredde 32 cm.
Max 140 kg

AVANTGARDE DV
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Wolturnus tilbyder tre manuelle kørestole med
krydsramme til børn og unge. Krydsrammekørestolene er
lette, smalle og manøvrerbare og samtidig lette at folde
sammen for transport og opbevaring. Alle modeller er
justerbare og kan således vokse med barnet.

AVANTGARDE
TEEN2

EL-KØRESTOLE
REX 350

Rex 350
Letkørende og støjsvag.
Kun 54 cm bred.
Fra sædebredde 26 cm.

Wolturnus tilbyder fire forskellige elektriske
kørestole til børn og unge . Kørestolene er smalle
og letkørende og tilbyder op til fem forskellige
elektriske indstillinger.

REX 300

Avantgarde Teen2
Standardmodel.
Fuldt justerbar.
Fra sædebredde 22 cm
Max 90 kg

JUVO
Juvo
Justerbar el-kørestol.
Fås forhjuls- baghjuls el.
centertrukket.
Fra sædebredde 34 cm.
Start M6 Junior
Standardmodel.
Justerbar.
Fra sædebredde 28 cm
Max 90 kg

A200 SKIPPI

START M6
JUNIOR

A200 Skippi
Smal, indstillelig
el-kørestol til børn.
Fra sædebredde 26 cm.
Max 50 kg

Rex 300
Let, stærk og
kompakt el-kørestol.
Fra sædebredde 24 cm.
Max brugervægt 50 kg

KOMFORTKØRESTOL

A-Run er en smal og letkørende komfortkørestol til
børn og voksne med ekstra behov for komfort og
hjælp. A-Run har trinløst justerbar sædetilt og rygvinkel, og understellet er kompatibelt med andre sæder
- fx Leckeys siddesystemer.

BADE- & TOILETSTOL
RAZ CAT

A-RUN
A-Run
Med høj ryg og Wing
Back ILSA rygsystem
Fra sædebredde 26 cm.
Max brugervægt 120 kg.

RAZ CAT er en smal bad- og toiletstol udviklet
til børn og unge. Stolen kan både tiltes 40° og
justeres i ryghøjde, benlængde og -vinkel,
armlæn mm. Stolen giver en god støtte med de
blødtpolstrede krops-, hofte- og nakkestøtter.
Max brugervægt 115 kg

A-Run understel er
kombatibel med mange
siddesystemer.
Tv. vist med Mygo sæde
og kaleche og th. vist
med KIT sæde
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SIDDESYSTEMER

KIT
Wolturnus forhandler Leckeys siddesystemer i Danmark.
De justerbare siddesystemer er designet under hensyn til
de motoriske udfordringer, som ses hos børn og unge.
Squiggles er for børn fra 1 til 5 år, Mygo henvender til til de
4 til 14 årige, og Mygo Max og KIT er både til børn og voksne.

SQUIGGLES
Squiggles Seat
Siddesystem til
børn fra 1-5 år.
Max 22 kg

Mygo Max
Siddesystem med
unik lændestøtte.
Fra 12 år til voksen.

MYGO
MYGO MAX
Mygo Seat
Siddesystem med
unik lændestøtte.
2 størrelser.
Fra 4 til 14 år.
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Everyday Activity Seat
Arbejdsstol til
børn og voksne.
3 størrelser.
Max 100 kg

EVERYDAY
ACTIVITY SEAT
KIT
Modulopbygget
siddesystem.
2 størrelser.
Fra 10 år til voksen.
Max 75 kg

SQUIGGLES
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Giver børn mulighed
for at kommunikere i
øjenhøjde med
andre børn

Øger velvære og
giver bedre søvn

Squiggles er for børn fra 1 til 5 år, Mygo henvender til
til de 4 til 14 årige, og Horizon er både til børn, unge
og voksne.

Squiggles Stander
Justerbar ståstøtte.
Sammenklappelig.
Fra 1 til 5 år
eller max 22 kg

HORIZON
Forbedrer fordøjelse,
tarmfunktion og
blærefunktion

Forbedrer åndedræt og
stemmestyring

Hjælper til udvikling
af hofteleddene

Horizon Stander
El-drevet ståstøtte.
3 størrelser.
Fra 4 år til voksen.
Max 100 kg

MYGO

Stillingsskift
letter trykket og
forebygger tryksår

Når musklerne
strækkes, forebygges
konfrakturer

Mindsker risiko for
knoglebrud
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Seperat
justerbar
knæ- og fodstøtte for aktivt
bækken.

Mygo Stander
Justerbar ståstøtte.
2. størrelser.
Fra 4 til 14 år
eller max 60 kg

STÅSTØTTER

Forbedrer
blodcirkulation og
blodtryk
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Wolturnus forhandler Leckeys ståsystemer i Danmark. De justerbare ståsystemer er designet under
hensyn til de motoriske udfordringer, som ses hos
børn og unge. Alle modeller kan ændres fra front- til
rygstående.

Wolturnus tilbyder en solid trækkeaktiveret rollator
til børn, som støtter og fremmer en naturlig gang og
dermed barnets mobilitet og uafhængighed.
Kidwalk er en unik gangvogn. Gangvognen giver både
bækken- og trunkusstøtte. Kidwalk giver barnet frihed
og selvstændighed til at udforske verden og etablere
social kontakt.

Nurmi Neo
Trækkerollator.
3 størrelser.
Max 55 kg

NURMI NEO

Wolturnus forhandler to forskellige klapvogne. Klapvognene
er justerbare, tilpasset barnets særlige behov og giver optimal
støtte.
Kimba Neo er en justerbar klapvogn med foldbart understel,
som giver optimal støtte til barnet. Mange muligheder for
kombination af understel, sæder og farver.
Lisa er en stabil paraplyklapvogn , der både kan reguleres i
underbenslængde og rygvinkel.

KIMBA NEO

Kidwalk
Gangvogn
2 størrelser.
Fra 1,5-12 år.
Max 40 kg

Crashtestet!

Kimba Neo
Justerbar klapvogn med
foldbart understel.
2 størrelser.
Max 50 kg

KIDWALK

LISA

ROLLATOR,
GANG- & KLAPVOGNE

Lisa
Justerbar paraplyklapvogn
Max 60 kg

BØRN & UNGE
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SPLASHY

UPSEE

Splashy er et transportabelt
badesæde, der kan bruges til bad og leg
i badekar, badebassin, på stranden eller
hvor behovet opstår. Splashy har en lav siddeposition, som gør det nemt for barnet at
lege og bade. Sædet kommer med et stabilt
og vinkeljusterbart stativ med sugekopper, så det står fast på bunden. Splashy har
justerbar 5-punkt sele, som kan ændres til
3-punkt sele efter behov. Der kan monteres
skumpuder i sædet for støtte af hoved og
sider. Splashy er kompakt og vejer kun 4 kg.

Splashy
str 1-8 år
Max 30 kg
Mange farvekombinationer

Upsee er en gåsele, som får barnet op
at gå. Upsee egner sig til børn, som er
vant til at stå op og bruge sine ben i fx
gå- eller ståsystemer. Upsee består af
tre dele: En sele til barnet, en hoftesele
til den voksne og et fælles sandalpar.

Upsee
4 størrelser
fra 1 til 8 år
Max 25 kg

GOTO
GoTo gør det muligt for barnet at
deltage i familiens hverdag. Det
transportable sæde kan fastspændes
på eksempelvis en stol, i indkøbsvognen eller i gyngen på legepladsen.
Fås med vinkeljusterbar gulvbase, så
sædet kan bruges fritstående på gulvet. GoTo har justerbar brystring og
nakkestøtte.

SCOOOT
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Scooot giver barnet frihed til at lege og
komme omkring i hjemmet uden hjælp.
Scooot kan indstilles på tre forskellige
måder: Kravle, skubbe med benene
eller køre med armene.

Scooot 4-i-1
Fra 2-6 år

Playpak er et transportabelt lege- og aktivitetstæppe med
puder, der støtter barnet i den motoriske udvikling.
Playpak er kompakt, praktisk og let at have med på farten.

PLAYPAK

EN TIDLIG INDSATS

GoTo
Str 1 fra 1-3 år
Str 2 fra 3-8 år

TEAM TVILLING EDITION

ET VÆLD AF TILBEHØR...

Wolturnus TeamTvilling Edition er en ledsagerbetjent
kørestol beregnet til løb. Løbekørestolen er
specialudviklet til Team Tvilling, men forhandles til
både privatpersoner, institutioner og kommuner.
Team Tvilling Edition fås i tre størrelser og mange
flotte farver til både børn og voksne brugere. Stolen
er bl.a. udstyret med højdejusterbar skubbebøjle, fodplade, nakkestøtte og Team Tvilling egerbeskyttere.
Bestilles gennem ekstern konsulent.
Kontakt Wolturnus for mere info.
Bodypoint hofteseler
Seler med 2- eller 4-pkt bespænding,
god polstring og optimal støtte.

FART PÅ

Bodypoint sikkerhedsspænder der
forhindrer utilsigtet åbning

Batec Mini
Elektrisk hjælpemotor
med 16” hjul og bakgear
Max 110 kg

Bodypoint brystseler
God støtte. Centermonteret spænde
eller med spænder i begge sider.

Systam lejringspuder
Stort udvalg af lejringspuder med
polyesterfyld eller krøyerkugler.

Bodypoint ankelbespænding
Stabiliserer benene med både flex-hælzone, velcrostropper og plastspænder

Systam siddepuder
Stort udvalg af trykaflastende siddepuder, der fås ned til sædebredde 32 cm.
Kan specialfremstillet på mål.

Egerbeskyttere
Stort udvalg af egerbeskyttere i mange
farver og motiver for enhver smag

Batec
Elektrisk hjælpemotorer
med 20“ hjul.
Max 110 kg

BATEC HJÆLPEMOTOR
Batec er en batteridrevet hjælpemotor, som monteres let på stort set alle kørestole og aflaster brugeren uden at tilføre ekstra vægt
til kørestolen. Batec giver den unge kørestolsbruger uafhængighed, mobilitet og frihed til at tage del i hverdagen med venner og
familie. Med en Batec kan den unge kørestolsbruger måske selv komme til og fra skole og deltage i sociale aktiviteter uden forældre
eller hjælper ved sin side. Fås i to størrelser (Batec og Batec Mini) og fås også som hybrid model og håndcykel-version.
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UDSTYR,
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& POSITIONERING
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