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1   UNIKT RAMMEDESIGN
Det  åbne rammedesign uden en 
egentlig forramme giver god plads til 
forflytning, gør det lettere at komme 
omkring samt holder kørestolens sam-
lede vægt nede.

2  BAGAKSEL
Fast bagaksel giver styrke, stivhed  
og sænker kørestolens vægt. 
Justerbar bagaksel giver mulighed 
for optimering af balancepunkt.

2  FODSTØTTE
Kommer med en højdejusterbar og 
opklappelig fodstøtte

Robust og let til barnet eller den unge
W5 K er udviklet til det aktive liv. Den robuste og lette fastramme-
kørestol sikrer det optimale forhold mellem styrke og vægt.

W5 K er en robust fastrammekørestol med lukket boksramme i 7020 aluminium. 
W5 er grundmodellen inden for W5-serien, og W5 K er udviklet med højere placeret 
fodstøtte, der gør den anvendelig til brugere med kort underbenslængde. Køre-
stolen fås i mange størrelser og med mange valgmuligheder, når det kommer til 
positionering, ryg, sæde, hjul, fodstøtte, sidestykker, balancepunkt og udstyr. Køre-
stolen er med sin meget stærke og stive rammekonstruktion udviklet til det aktive 
liv og er blandt andet crashtestet.

Alle kørestole i W5-serien fås enten fuldsvejste eller med justerbare dele og tilpas-
ses altid brugerens mål, behov og ønsker. 

 Velegnet til det aktive barn
 Fuldsvejst eller med justerbare dele
 Åbent rammedesign letter forflytning
 Crashtestet
 Køreklar vægt fra 5 kg
 Sædebredde fra 16 cm

W5 Junior W5 K

SPECIFIKATIONER W5 JUNIOR

MAX BRUGERVÆGT 75 KG

PRODUKTVÆGT FRA 5 KG

SÆDEBREDDE 16 - 36 CM

SÆDEDYBDE 16 - 36 CM

SÆDEHØJDE FOR 30 - 45 CM

SÆDEHØJDE BAG 28 - 45 CM

RYGLÆNSHØJDE 20 - 40 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA

SPECIFIKATIONER W5 K

MAX BRUGERVÆGT 140 KG

PRODUKTVÆGT FRA 8 KG

SÆDEBREDDE 32 - 50 CM

SÆDEDYBDE 34 - 52 CM

SÆDEHØJDE FOR 36 - 55 CM

SÆDEHØJDE BAG 36 - 55 CM

RYGLÆNSHØJDE 25 - 46 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA

Stærk og stabil kørestol til det aktive barn
W5 Junior er udviklet til det aktive liv. Den robuste og lette fastram-
mekørestol udnytter barnets energi optimalt.

W5 Junior er en robust fastrammekørestol i 7020 aluminium, som har en lav vægt 
og er let at køre for barn og ledsager. Kørestolen er med sin meget stærke og stive 
rammekonstruktion udviklet til det aktive liv og er blandt andet crashtestet.

Kørestolen fås både fuldsvejst og med justerbare dele. Ryggen kan enten være 
fuldsvejst eller justerbar, og det samme gælder bagaksel og fodstøtte, der fås i en 
opklappelig model. Skubbebøjlen er højdejusterbar. 

W5 Junior fås i flere farver og med mange forskellige tilvalgsmuligheder inden for 
bremser, dæk, hjul, sidestykker, hjælpemotor  mm. 

 Højt monteret fodstøtte  
 forkorter underbenslængden
 Sædebredde fra 32 cm
 Fuldsvejst eller med justerbare dele
 Fast eller justerbar ryg og bagaksel
 Crashtestet
 Sædebredde fra 32 cm

1   FODSTØTTE
W5 K er udviklet med en højt monteret 
fodstøtte, hvilket gør, at modellen også 
kan anvendes af personer med kort 
underbenslængde - fx børn og unge.

3  BAGAKSEL
Fast bagaksel giver styrke, stivhed  
og sænker kørestolens vægt. 
Justerbar bagaksel giver mulighed 
for optimering af balancepunkt.
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 W5 Junior  med fast ryg 
og justerbar  bagaksel.

 W5 Junior  med 
E-Drive, Wing Back ILSA 

ryg, nakkestøtte og 
skubbebøjle
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1   LETVÆGTSALUMINIUM
Vægten holdes nede med ramme, 
fodstøtte og sidestykker i det letteste 
aluminiumsmateriale.

2   MULTIJUSTERBAR
Siddestillingen kan tilpasses efter 
brugerens behov. Sædehøjde, for-
ramme, forhjul og baghjul justeres 
nemt. Derudover har Ventus stropryg 
og stropsæde for finjustering af sid-
destillingen.

Justerbar, let og funktionel 
Den aktive Ventus er fremstillet af letvægtsaluminium og tilbyder 
alle fastrammekørestolens fordele: pålidelighed, stabilitet, kompakte 
mål og lav vægt.

Ventus er en praktisk og solid fastrammekørestol til både små og store brugere. 
Rammen er fremstillet i letvægtsmaterialer og holdbare komponenter. Kørestolen har 
en række kombinations- og justeringsmuligheder, der sikrer tilpasning til brugerens 
behov i en aktiv hverdag med skiftende behov.

Kørestolen er endvidere let at have med på farten, da den med sin lave vægt, 
nedfoldelige ryg og aftagelige drivhjul nemt kan komme ind i bilen. 

  Justerbar fastrammekørestol til hverdagsbrug
  Robust og stabilt design 
  Stort tilbehørsprogram 
  Ramme og detaljer i letvægtsaluminium
  Sædebredde fra 28 cm

1 2

Ventus

SPECIFIKATIONER VENTUS

MAX BRUGERVÆGT 140 KG

PRODUKTVÆGT FRA 11 KG

SÆDEBREDDE 28 - 50 CM

SÆDEDYBDE 30 - 50 CM

SÆDEHØJDE FOR 42 - 54 CM

SÆDEHØJDE BAG 33 - 53 CM

RYGLÆNSHØJDE 22,5 - 50 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA
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BRAVOracer
 Justerbar fodstøtte
 Åbent design med god plads til forflytning
 Vinkeljusterbar ryg
 Solid aluminiumkonstruktion
 Sædebredde fra 20 cm

1   JUSTERBAR RYG
Ryglænet kan vinkelindstilles fra -15° 
til +15° i intervaller af 5° og lægges 
ned over sædet. Ryggen kan låses i 
nedfoldet position for transport.

2   PLADS TIL FORFLYTNING
BRAVOracer er designet uden en 
egentlig forramme. Det giver rigtig god 
plads til forflytning, og hvis barnet kan 
kravle ind og ud af kørestolen. Samtidig 
bliver kørestolen let og kompakt samt 
nem at komme omkring i.

1

  BRAVOracer vist med specialfarvet 
ramme og fodstøtte.

1
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Justerbar fastrammestol til børn
Fuldt justerbar fastrammekørestol med god plads til forflytning, solid 
fodstøtte og justerbar rygvinkel.

BRAVOracer er en robust og multijusterbar fastrammekørestol til børn. Den er opbyg-
get på en solid aluminiumsramme. Kørestolen er uden en egentlig forramme, hvilket 
letter forflytning og gør det let at komme omkring. 

Kørestolen kan justeres i sædehøjde, rygvinkel, balancepunkt og underbenslængde. 
Ryggen kan vinkles og lægges ned over sædet. Fodstøtten er solid og kan klappes op. 
Den er justerbar og skridsikker. Kørestolen har justerbart sædebetræk og stropryg..

SPECIFIKATIONER BRAVORACER

MAX. BRUGERVÆGT 60 KG

PRODUKTVÆGT FRA 8,5 KG

SÆDEBREDDE 20 - 36 CM

SÆDEDYBDE 24 - 38 CM

SÆDEHØJDE 32 - 51 CM

RYGLÆNSHØJDE 20 - 40 CM

RYGVINKEL -15° TIL +15°

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA2
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1   FODSTØTTER
Vælg mellem hel, vinkeljusterbar 
fodplade og delte, svingbare og 
vinkeljusterbare benstøtter.
.
2   HØJDEJUSTERBARE 

 SKUBBEHÅNDTAG
Højdejusterbare skubbehåndtag er 
standard, men Avantgarde Teen 2 
fås også med højdejusterbar skub-
bebøjle.

Let, smidig og vokser med barnet
Avantgarde Teen 2 er en let og smidig krydsramme kørestol, der 
vokser med barnet. 

Ryghøjde og sædedybde kan justeres op til 40 cm, ligesom at balancepunkt og 
sædevinkel kan tilpasses løbende. Den robuste kørestol har en lukket forramme 
samt opklappelig fodplade for øget stabilitet, men fås også med delte fodstøtter. 
Avantgarde Teen 2 er samtidig let at transportere og løfte og er optimal til en aktiv 
hverdags skiftende udfordringer. 
 
Avantgarde Teen 2: Lukket forramme for øget stabiltet med hel, vinkeljusterbar 
fodplade i aluminium. 
Avantgarde Teen 2 VR: Delte fodstøtter i aluminium, som er vinkel justerbare, 
aftagelige og svingbare. Fås også med eleverbar benstøtte.

  Vælg mellem hel fodplade eller delte fodstøtter
  Let at klappe sammen til opbevaring og transport
  Justerbar sædedybde, ryghøjde og balancepunkt
  Ramme og betræk fås i mange flotte farver
  Mulighed for abduceret forramme
  Sædebredde fra 26 cm

Avantgarde Teen 2

 Start M6 Junior

SPECIFIKATIONER AVANTGARDE 
TEEN 2

AVANTGARDE  
TEEN 2 VR

MAX BRUGERVÆGT 90 KG 90 KG

PRODUKTVÆGT FRA 10 KG FRA 10 KG

SÆDEBREDDE 22 - 36 CM 26 - 36 CM

SÆDEDYBDE 24 - 40 CM 30 - 40 CM

SÆDEHØJDE FOR 42 - 51 CM 42 - 51 CM

SÆDEHØJDE BAG 35 - 51 CM 35 - 48 CM

RYGLÆNSHØJDE 17,5 - 40 CM 17,5 - 40 CM

BØRN & UNGE JA JA

ISO CRASHTESTET JA NEJ

Letvægtskørestole til alle behov
Praktisk krydsrammekørestol med mange muligheder for at til-
passe til såvel transport som til det aktive barn

Start M6 Junior er en praktisk og alsidig kørestol i aluminium til børn og unge. Køre-
stolen fås med et bredt sortiment af ekstraudstyr, der højner komforten i trans-
port- og hverdagssituationer med fx ledsagerbremse og eleverbare benstøtter.
Sædedybde, -højde og -hældning kan justeres, og stolen kan leveres med fodstøtte 
for kort underbenslængde.

Start M6 Junior fås i flere farver.

  Stabil krydsramme
  Svingbare, aftagelige og opklappelige fodstøtter 
 Let at folde sammen for transport og opbevaring
  Godkendt til fastspænding i bil
  Sædebredde fra 28 cm

Start M6 Junior

SPECIFIKATIONER M6 JUNIOR

MAX BRUGERVÆGT 90 KG

PRODUKTVÆGT FRA 13,5 KG

SÆDEBREDDE 28 - 38 CM

SÆDEDYBDE 31 - 37 CM

SÆDEHØJDE FOR 40 - 49 CM

SÆDEHØJDE BAG 37 - 49 CM

RYGLÆNSHØJDE 30 - 37,5 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA

1   ARMLÆN
Sidestykkerne har højdeindstillelige 
armlæn for ekstra komfort.

3  FODSTØTTER
Mange muligheder for eleverbare, 
svingbare, højdeindstillgelige og afta-
gelige benstøtter.  

21

K RY D S R A M M E KØ R E S TO L

6 7

2

1

1

2



KO M FO RT KØ R E S TO L

1   SÆDETILT OG RYGVINKEL
A-Runs sæde og ryg kan tiltes og 
vinkles 30° til den ønskede hvilepo-
sition. Rygvinklen kan justeres med 
vantskrue eller gasfjeder. Sædetilt 
justeres med gasfjeder eller elektrisk. 

2   SÆDE OG RYG
A-Run fås med stropsæde og  
stropryg eller fast ryg og sæde.

3   TRANSPORTBESLAG
A-Run er crashtestet og godkendt  
til fastspænding i bil og har derfor  
4-punkt bespændingsbeslag.

4   EGERBESKYTTERE
Transparente egerbeskyttere er 
 standard på A-Run.

  Skubbebøjle, tromlebremser, dobbelt anti-tip, ABS 
sidestykker og egerbeskyttere som standard

 Trinløst justerbar sædetilt og rygvinkel
 Justerbart balancepunkt
 Crashtestet og med transportbeslag
 Smal og letkørende 
 Sædebredde fra 26 cm

A-Run Comfort

2

31

Specialtilpasset og multijusterbar  
komfort til børn og voksne
A-Run er en unik kørestol, der kan imødekomme stort 
set alle behov hos både bruger og ledsager. A-Run 
kan både være en komfortkørestol til brugeren med 
særlige behov for komfort og samtidig en aktiv kø-
restol til brugeren, der kan klare mange ting selv.

A-Run er designet med tanke på en hverdag, der skal fungere 
for både bruger og de personer, der ledsager og hjælper. A-Run 
er smal, let og nem at håndtere inde såvel som ude. 

A-Run fås fra de helt små størrelser og op til den bredde og læng-
de, som voksne behøver. Behov hos børn og voksne er ofte meget 
forskellige, og derfor laves A-Run med udstyr tilpasset aldersgrup-
pen. Kørestolen er udviklet, så næsten alt kan lade sig gøre, når det 
kommer til ryg, sæde, tilbehør og funktionalitet. A-Run passer også 
til siddesystemer og tilbehør fra andre mærker. 

A-Run kan specialbygges, så den kan være i en almindelig bil. A-Run med høj ryg 
laves fx med split i ryggen, så ryggen kan foldes ned, og kørestolen derved optager 
mindre plads.

54

A-
Run Comfort

5   DOBBELT ANTI-TIP
Kommer som standard med 
solide dobbelte anti-tip.

 A-Run vist med 
specialfarvet ramme, høj ryg, 
Wing Back ILSA rygsystem og 

bagudopklappelig fodplade.

 A-Runs  sæde og ryg kan tiltes og  
vinkles 30° til den ønskede hvileposition.

SPECIFIKATIONER A-RUN - 26 - 45 CM

MAX BRUGERVÆGT 120 KG

PRODUKTVÆGT FRA 12 KG

SÆDEBREDDE 26 - 45 CM

SÆDEDYBDE 28 - 52 CM 

SÆDEHØJDE FOR 39 - 48 CM

SÆDEHØJDE BAG 39 - 48 CM

SÆDETILT + 30°

RYGLÆNSHØJDE 32 - 45 CM 

TOTALBREDDE SÆDEBREDDE 
+ 24 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA
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 Smal el-kørestol til børn
  Let at betjene og manøvrere
  Individuelt indstillelig - vokser med barnet
  Crashtestet
  Max brugervægt 50 kg

1   JOYSTICK
Styring med brugervenligt VR2 joystick 
med op til tre sædeindstillinger
 
2   HØJDEJUSTERBARE ARMLÆN

Armlænene justeres let i højden.

3   BENSTØTTER
Kørestolen fås med aftagelig benstøt-
ter og eleverbare benstøtter.

4   LIFT & TILT
Mulighed for elektrisk sædelift, sæde-
tilt og vinkeljusterbar ryg

5   TILBEHØR
Stort tilbehørsprogram som fx 
ledsagerstyring, skubbehåndtag og 
svingbart bord.

1

2

5

Skippi

4

3

6

6   KØRELYS
Kørestolen kan udstyres med  LED-lys 
både for og bag for større sikkerhed.

Stabil og letkørt el-kørestol 
Skippi er en elektrisk kørestol til børn og unge. Køre-
stolens fart og smidighed støtter barnets naturlige 
lyst til at komme omkring, gøre nye opdagelser og 
deltage aktivt i familiens hverdag.

Mange indstillingsmuligheder og et bredt udvalg af tilbehør 
muliggør en høj grad af individuel tilpasning. Sæde og rygvinkel 
kan justeres til såvel aktivt siddende som afslappet hvilestilling. 
Sædets bredde, højde og dybde og fodstøtternes vinkel, højde 
og dybde er justerbare. Armlænene er højdejusterbare. Køre-
stolen kan dermed tilpasses, i takt med at barnet vokser. 

Skippi er crashtestet og godkendt til fastspænding i køretøjer. 
Samtidig kan den skilles ad for opbevaring og transport i en 
mindre bil.

Skippi styres VR2 joystick. Der er som standard mulighed for to 
elektriske sædeindstillinger, men styreenheden kan indstilles til 
at håndtere tre sædeindstillinger.  VR2 programmeres, så den 
passer brugerens behov. 

SPECIFIKATIONER SKIPPI

TOPHASTIGHED 6 / 7,2  KM/T    

OPLADNINGSTID 12 TIMER

RÆKKEVIDDE CA. 25 KM

FORCERER FORHINDRINGER OP TIL 6 CM

FORCERER STIGNINGER OP TIL 12%

VENDERADIUS 68 CM

FRIHØJDE 5 CM

Ydeevne

 Skippi  fås med elektrisk 
sædelift fra 50-70 cm. Derudover fås 

i tilvalg trinløs sædetilt 20°  og elektrisk 
ryg, der kan indstilles fra  0° til 25° 

SPECIFIKATIONER SKIPPI

MAX. BRUGERVÆGT 50 KG

PRODUKTVÆGT FRA 66 KG

SÆDEBREDDE 24-32 CM 
30 - 38 CM 

SÆDEDYBDE 28-38 CM 
(JUSTERBAR)

SÆDEHØJDE 44 CM

UNDERBENSLÆNGDE 15-38 CM 
(UDEN PUDE)

RYGLÆNSHØJDE 35 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET JA
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Nurmi Neo
 Placeres bag barnet og er åben i gangretningen
  Høj sikkerhed med tilbageløbsbremse og mulighed for anti-tip
  Højdejusterbare skubbehåndtag, når barnet vokser
  Let at køre og manøvrere
  Max brugervægt 55 kg

4

1   TILBAGELØBSBREMSE
Bruges til at justere hastighed, så barnet ikke 
går for hurtigt - kan deaktiveres.

2   HVILESÆDE
Fås med opklappeligt hvilesæde i plast i en 
naturlig siddehøjde for barnet.

3   UNIVERSALHÅNDTAG
Fås med universalhåndtag, som  kan drejes,   
så gribehøjde og gribeafstand indstilles.

4   OPBEVARINGSKURV
Fås med opbevaringskurv, der monteres på 
gribebøjlen og er let at på- og afmontere med 
simpelt kliksystem. Kan placeres på midten eller 
forskudt til siden.

1

2

3

4

SPECIFIKATIONER STR. 1 STR. 2 STR. 3

MAX BRUGERVÆGT 25 KG 40 KG 55 KG

PRODUKTVÆGT FRA 5,5 KG FRA 6,0 KG FRA 6,5 KG

BREDDE MELLEM 
ARMLÆN 25 - 41 CM 30 - 46 CM 35 - 51 CM

SÆDEHØJDE 30 CM 45 CM 48 CM

TOTALBREDDE 63 CM 68 CM 72 CM

TRANSPORT  
(L X B X H)

65 X 63 X 
24 CM

76 X 68 X 
24 CM

85 X 72 X 
24 CM

BØRN & UNGE JA JA JA

Nurmi Neo Nurmi Neo børnerollator  
– for en mere naturlig gang
Nurmi Neo rollator for børn og unge placeres bag 
kroppen og er åben i gangretningen. Den effektive 
støtte fremmer en oprejst kropsholdning og en 
naturlig gang - og dermed barnets mobilitet og 
uafhængighed.

Den lave vægt og de letkørende hjul gør det nemt for barnet at 
deltage ubesværet i hverdagen, og aluminiumsrammen er let at 
folde sammen for transport og opbevaring.

Nurmi Neo er ekstrem stabil og let at manøvrere. Forhjulene kan 
låses for retningsstabilitet, og tilbageløbsbremse er standard. De 
højde- og dybdejusterbare håndtag kan indstilles efter barnets stør-
relse, og det brede udvalg af ekstraudstyr giver mulighed for løbende 
tilpasning til barnets skiftende behov.

 Rygstøtte Rollatoren fås med 
en let buet rygstøtte eller justerbar 

hofte- og bækkenstøtte, der monteres 
på gribebøjlen bag barnet. Denne 

løsning sørger for, at barnet placerer 
sig rigtigt i gribebøjlens område. 

Her vises den justerbare hofte- og 
bækkenstøtte, hvor den midterste 

sektion kan fjernes til smalle brugere.

1 2 1 3
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KidWalk
  Dynamisk vægtoverførsel og affjedring  

til hjælp ved fodskifte
 Selvcentrerende bækkenstøtte
  Vinkeljusterbar centerstamme
  Todelt ramme forenkler transport
  1 til 12 år eller max 40 kg

1   KROPS- OG BRYSTSTØTTE
Krops- og bryststøtter, der kan svinges op og  
ud til siden.

2   AFFJEDRENDE VÆGTAFLASTNING
Dynamisk vægtaflastning, når barnet går.

3   BÆKKENSTØTTE
Selvcentrerende bækkenstøtte.

4    HJULOPHÆNG
Mulighed for tre forskellige hjul positioner.

5   VINKELJUSTERBAR CENTERSTAMME
Centerstammen kan tiltes frem og  tilbage  
for at tilpasse barnets gang mønster og  
positionering i gangvognen.

6   SÆDE
Støtter, stabiliserer og aflaster vægten på benene.

1

42

53

6

Ki
dW

alk 
Dynamisk gangvogn
KidWalk er en dynamisk gangvogn udviklet efter grundi-
ge studier af menneskers gangmønster, der ved dyna-
misk lateral bevægelse hjælper til vægtskifte og ved 
dynamisk vertikal bevægelse hjælper til fodskifte.

Det at kunne gå er en af   de vigtigste faktorer i børns fysiske og 
følelsesmæssige udvikling. Det hjælper barnet med udvikling 
af rumlig bevidsthed og med at blive interesseret i, hvad der er 
rundt om og ikke kun foran.
KidWalk giver barnet frihed og selvstændighed til at udforske 
verden og etablere social kontakt. Det er let for barnet at komme 
tæt på legetøj m.m.

KidWalk giver god, stabil bækken- og trunkusstøtte og dynamisk 
vægtaflastning, når barnet bevæger sig i gangvognen.

Vognen indstilles let op og ned i både bryststøtte, bækkenstøtte og 
sæde. KidWalk har stor genbrugsværdi, indstilles uden brug af værk-
tøj og fås i to størrelser til børn fra 1 til ca. 12 år.

SPECIFIKATIONER KIDWALK 1 KIDWALK 2

MAX BRUGERVÆGT 30 KG 40 KG

PRODUKTVÆGT FRA 16 KG FRA 20 KG

SÆDEHØJDE 27,9 - 55 CM 37,5 - 70 CM

CHASSIS BREDDE 60 CM 68,8 CM

TOTALLÆNGDE 82,5 - 87,5 CM 90 - 95 CM

CENTERSTAMME 
HØJDE 82,5 CM 93 CM

BØRN & UNGE 1-7 ÅR 5-12 ÅR

1 4 1 5
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Grillo
  Faciliterer fremaddrift
 Let og stabil aluminiumramme
  Patenteret gasfjedersystem
 Mange muligheder for justering og tilbehør
  4 str i både front- og bagudvendte versioner

1   VERSIONER
Fås i fire str og både frontvendte og bagudvendte 
versioner.

2   HÅNDTAG
Fås med håndtag med aftagelige greb, underarms-
støtter eller støttebøjle.

3   TRUNCUSSTØTTE
Ergonomisk og justerbar støtte til trunkus. 

4    JUSTERING
Alle justeringer foregår let og uden værktøj, imens 
brugeren er i vognen 

5   GASFJEDER
Patenteret gasfjedersystem muliggør tilpasning af 
rammen, imens brugeren er i vognen

6   HOFTESELE
Ergonomisk hofte sele for ekstra stabilitet. Fås også 
med foldbar sadel eller ergonomisk sadelsele.

1
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Gr
illo

 fr
ontvendt Grillo gangvogn

En alsidig gangvogn til børn, unge og voksne

Grillo er et ganghjælpemiddel for voksne og børn, designet til at 
facilitere fremaddrift for bevægelseshæmmede og skabe følel-
sen af frihed og selvstændighed til at kunne udforske verden.

Med én enkelt gangvogn har du uendelige muligheder.  Grillo 
fås i fire størrelser og i både front og bagudvendte versioner. 

Grillo sætter meget høje standarder med hensyn til tilpasnings-
muligheder, brugervenlighed og alsidighed, takket være en 
lang række nemt tilgængelige justeringsmuligheder og et stort 
sortiment af tilbehør.

Med sin ekstremt lette aluminiumsramme er  Grillo let at skubbe 
og manøvrere. Den kan desuden foldes sammen, så den er let at 
transportere. 

Det patenterede gasfjedersystem tillader en højdejustering af rammen imens 
brugeren er i gangvognen, såvel i den statiske som i den dynamiske fase. Højdeju-
steringen af rammen med et konstant tyngdepunkt betyder, at samme størrelse 
kan vokse med brugeren over en lang periode.

SPECIFIKATIONER GRILLO  MINI GRILLO S GRILLO M GRILLO L

MAX BRUGERVÆGT 35 KG 45 KG 90 KG 110 KG

PRODUKTVÆGT FRA 15 KG FRA 18,5 KG FRA 21,7 KG FRA 28,5 KG

CHASSIS BREDDE 62 CM 69 CM 76 CM 80 CM

CHASSIS LÆNGDE 74,5 CM 75 CM 91 CM 111 CM

HØJDE THORAX 
STØTTE 51-75 CM 66-100 CM 73-124 CM 84-147

HØJDE BÆKKEN-
STØTTE 42-61 CM 49-84 CM 54-100 CM 63-120 CM

BRUGERHØJDE 75-95 CM 90-135 CM 110-165 CM 150-190 CM
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 Grillo bagudvendt 
vist m. bl.a. håndtag 
og truncusstøtte og 

bækkenstøtte 
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S TÅS TØT T E

Ella
  Modulopbygget ståstøtte
 Udskiftelige multijusterbare komponenter
  Enkel justering fra ryg- til frontstående
 4 str til børn og voksne
  Sort betræk som standard

1   BÆKKENSTØTTE
Ella fås med god bækkenstøtte i form af plade, bækkensele 
og sidestøtter – enten faste eller svingbare. Fås med roter 
bækkenplade for optimal støtte af skævheder. 

2   SANDALER
Fås med justerbare sandaler i tre str.

3   RYGSTØTTE
God ryg- og truncusstøtte med plade, sele og sidestøtter. Fås 
med roterbar rygplade for optimal støtte af skævheder.

4   HOVEDSTØTTE
Ergonomisk formet og behagelig hovedstøtte i to str.

5   BORD
Funktionelt bord med eller uden skål. 

6   KNÆSTØTTE
Mulighed for knæstøtter med velcro eller klickspænde. Knæ- 
og fodstøtter kan indstilles bilateralt og muliggør asymmetrisk 
tilpasning.
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El
la

 fr
on

tståendeElla ståstøtte
Multijusterbar ståstøtte til børn, unge og voksne

Ella er en multijusterbar ståstøtte, der henvender sig til børn, 
unge og voksne med moderate til komplekse behov.  Ståstøtten 
findes i 4 størrelser, som dækker brugere fra 60 cm til 180 cm.

Ella er en modulopbygget ståstøtte, som giver mulighed for 
meget specifikke tilpasninger til det individuelle behov. Alle 
størrelser af hvert modul kan monteres på alle størrelser af Ella 
centerstamme og base og dermed opnå en komplet tilpasset 
støtte.

Komplekse behov såsom kontrakturer og skævhed i ryg, hofter- 
og knæled kan imødekommes med rotérbare ryg- og bækken-
støtter samt multijustérbare knæ- og fodstøtter.

Ella ståstøtte fås med mulighed for benabduktion i alle fire 
størrelser og kan tiltes i rygstående position op til 90°. Ella er 
tilgængelig med både gas- og elektrisk tilt i str. 1, 2 og 3. 
Str. 4 er kun tilgængelig med elektrisk tilt.

SPECIFIKATIONER STR 1 STR 2 STR 3 STR 4

MAX BRUGERVÆGT 30 KG 40 KG 55 KG 80 KG

PRODUKTVÆGT 
MANUEL/EL-TILT 28/ 32 KG 29/ 35 KG 32/ 38 KG 47 KG  

(KUN EL-TILT)

HØJDE RYGPLADE 43-68 CM 57-97,5 CM 80-128 CM 90-150 CM

HØJDE BÆKKEN-
PLADE 30-54 CM 47,5-78,5 CM 50-104 CM 62,5-122,5 CM

ALDER/BRUGER-
HØJDE

0-4 ÅR/  
60-95 CM

3-7 ÅR/ 
90-130 CM

6-12 ÅR/ 
120-155 CM

11-18+ ÅR/ 
130-180 CM
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 Ella rygstående 
vist med elektrisk tilt
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K L A P VO G N

Kimba Neo
  Foldbart udendørs understel med affjedring
 Vendbar og aftagelig sædeenhed 
 Godkendt til fastspænding i bil 
 Justerbare krops- og hovedstøtter
 Opklappelig og justerbar fodplade
 Max brugervægt 40 kg

1   JUSTERBAR SKUBBEBØJLE
Tryk knappen på hængslerne ind og ind-
stil skubbebøjlen til den ønskede højde.

2   SAMMENFOLDNING
Kan foldes sammen med én hånd og pas-
ser i bagagerummet i en personbil.

3   STØDABSORBERENDE STEL
Affjedring i stellet sikrer en jævn kørsel 
og letter styringen.

4   SÆDETILT
Sædet kan tiltes til den ønskede hvile-
position. Justeres med rotationshåndtag.  

5   VENDBART SÆDE
Sædet kan fjernes og vendes uden  
brug af værktøj. Udløs sikkerheds - 
låsen, og løft sædet ud. 

6   RYGLÆNETS VINKEL
Ryglænet kan let indstilles til  
den ønskede hvileposition og  
lægges helt ned.
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Kimba Neo 
Kimba Neo  
- tilpasses enhver situation
Klapvognen, som kan tilpasses barnets behov og yder 
optimal støtte. Barnet sidder stabilt i vognen og kan 
derfor aktivt opleve sine omgivelser og træne sin 
motorik.

Kimba Neo har et foldbart udendørs understel af letvægt-
aluminium med sædeophæng. Understellet har indstillelig 
affjedring og har højdejusterbare skubbehåndtag.

Sædeenheden har blød polstring og sikrer en god siddeposition 
med blandt andet justerbar hoftesele. Der er trinløs justering af 
sædebredde, sædedybde, ryghøjde, underbenslængde, sædetilt, 
rygvinkel og benstøtter. Derudover er fodpladerne opklappelige, og 
sædet er aftageligt og vendbart.

Understellet fås i sort og hvid og betrækket i flere forskellige farver.

SPECIFIKATIONER STR. 1 STR. 2

MAX BRUGERVÆGT, 
SÆDEENHED 40 KG 40 KG

VÆGT, SÆDEENHED FRA 7 KG FRA 8,5 KG

VÆGT, UNDERSTEL FRA 10,5 KG FRA 11,5 KG

SÆDEBREDDE 20 - 30 CM 26 - 35 CM

SÆDEDYBDE 19 - 31 CM 24 - 40 CM

RYGHØJDE 41- 61 CM 56 - 70 CM

RYGLÆNSVINKEL 80º 80º

FOLDESTØRRELSE 
UNDERSTEL - L X B X H 79 X 60 X 47 CM 79 X 67 X 47 CM

BØRN & UNGE 1 - 6 ÅR 4 - 10 ÅR

ISO CRASHTESTET JA JA

 Kimba Neo

2 0 2 1
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T E R R Æ N G Å E N D E  K L A P VO G N

Til løb og gang på alt slags underlag
Det sportsprægede Kimba Cross understel er designet som en løbe-
stol. De store BMX-hjul er især til lange distancer og ujævnt terræn.

SPECIFIKATIONER KIMBA CROSS

MAX BRUGERVÆGT 50 KG

PRODUKTVÆGT FRA 15,8 KG

TOTALBREDDE 66 CM

TOTALLÆNGDE 140 - 170CM

SKUBBEBØJLE 
HØJDE 76 - 114 CM

SÆDETILT -5° TIL +30°

FOLDESTØRRELSE
L X B X H

86/94 X 60 X 
32/36 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET NEJ

Kimba Cross
 Terrængående klapvognsunderstel
 Anvendes med Kimba Neo sædeenhed
 Stærk aluminiumsramme med affjedring
 Rammen kan skilles ad for transport
 Justerbar rammelængde
 Vinkling af sædeenheden
 Højdejusterbar skubbebøjle & tromlebremser

1   RAMME
Aluminiumsramme til montering af Kimba Neo 
sædeenhed str 1 og 2 eller anden sædeenhed.

2   FORHJUL
Ikke-drejeligt forhjul med 16" luftfyldte dæk  
inkl. stænkskærm.

3   DRIVHJUL
Drivhjul med 18" luftfyldte dæk.

4   JUSTERBAR SKUBBEBØJLE
Højdejusterbar skubbebøjle.

5   TROMLEBREMSER
For høj sikkerhed og let  
ledsagerbetjening.

Kimba Cross

Kimba Cross har en stabil kon-
struktion og er derfor et godt 
valg, når der er behov for 
kørsel på ujævnt underlag. 
Den terrængående klap-
vogn tilbyder affjedring, 
tromlebremser og vink-
ling af sædeenheden. 

Alle terrængående 
egenskaber sidder i 
understellet, og sæde-
enheden er den samme 
som Kimba Neo klapvogn.

Kimba Cross er let at skille 
ad og fylder ikke meget under 
transport.

 Kimba Cross vist med  
Kimba Neo sædeenhed.

K L A P VO G N  T I L  TO  B Ø R N

En løsning til søskende
Kimba Inline er et udendørs klapvognsunderstel med plads til 
 montering af to sædeenheder efter hinanden.

Kimba Inline

Denne klapvognsløsning er 
velegnet til tvillinger eller 
søskende, som har brug 
for positionering under 
transport.

Flere forskellige 
sædeløsninger kan 
kombineres - fx Kimba 
Neo sædeenhed eller 
Squiggles siddesystem.

Kimba Inline
 Klapvognsunderstel med plads til to sædeenheder
 Drivhjul med tromlebremse
 Til udendørs brug
 Luftfyldte dæk

1   RAMMEN
Aluminiumsramme med 
adapter til montering af Kimba 
Neo  sædeenhed str 1 og 2 eller 
anden sædeenhed.

2   DRIVHJUL
Drivhjul med luftfyldte  
dæk og tromlebremse.

3   FORHJUL
Drejelige forhjul med  
luftfyldte dæk.

4   SKUBBEBØJLE
Højdejusterbar skubbebøjle.

 Kimba Inline understel vist med to  
Kimba Neo sædeenheder.

SPECIFIKATIONER KIMBA INLINE

MAX BRUGERVÆGT 50 KG

PRODUKTVÆGT FRA 10,6 KG

TOTALBREDDE 64 CM

SKUBBEBØJLE 
HØJDE 93-103 CM

SÆDETILT -30° TIL +40°

FOLDESTØRRELSE
L X B X H 90 X 64 X 48 CM

BØRN & UNGE JA

ISO CRASHTESTET NEJ
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FO L D B A R  K L A P VO G N

Lisa
  Justerbar med indstillelig underbenslængde,  

sædedybde og rygvinkel
  Bredt udvalg af kropsstøtter og andet tilbehør
  Let at folde sammen til kompakt størrelse
  Vokser med barnet
  Max brugervægt 60 kg
 Crashtestet

1   TRÆDEPEDAL
Integreret trædepedal i højre side.

2   JUSTERBAR FODSTØTTE
Højdejusterbar fodstøtte til justering af 
underbenslængde.

3   ABDUKTIONSKLODS
Reducerer benenes abduktion og 
holder hofter og lår i en neutral stilling. 
Aftagelig og foldbar (tilvalg).

1
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Lisa 
Praktisk og foldbar 
Lisa er en kompakt og stabil aluminiumklapvogn. Den 
fås i to størrelser til både små og store børn og unge 
op til 60 kg.

Lisa er let at folde sammen til en praktisk størrelse og tage med 
i bilen. Takket være de svingbare forhjul af høj kvalitet, er Lisa 
let at skubbe og manøvrere på ujævnt terræn, og hvor pladsen 
er trang.

Andre praktiske detaljer som fodbetjent bremse, tipsikring og 
fikspunkter til fastspænding i køretøjer gør Lisa velegnet til brug 
i stort set alle hverdagssituationer.

Fuldt justerbar
Med høj ryg og justerbar sædedybde og underbenslængde kan Lisa 
løbende tilpasses et barn i voksealderen.

Det forstærkede nylonbetræk støtter barnet i en oprejst siddestilling. Der tilbydes 
et bredt udvalg af kropsstøtter og andet tilbehør, der giver mulighed for special-
tilpasning til barnets behov.

Ryggens vinkel er justerbar til 30º, så barnet kan slappe af i en tilbagelænet stilling.

SPECIFIKATIONER STR. 1 STR. 2

MAX BRUGERVÆGT 50 KG 60 KG

PRODUKTVÆGT FRA 13,5 KG FRA 14 KG

SÆDEBREDDE 36 CM  41 CM

SÆDEDYBDE 30 - 35 CM 35 - 40 CM

UNDERBENSLÆNGDE 27 - 40 CM 27 - 40 CM

RYGHØJDE 65 CM 70 CM

RYGLÆNSVINKEL +30° +30°

FOLDESTØRRELSE
L X B X H 103 X 45 X 43 CM 103 X 45 X 43 CM

BØRN & UNGE 3 - 8 ÅR 6 - 16 ÅR

ISO CRASHTESTET JA JA
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B A D E -  O G  TO I L E T S TO L

RAZ-Cat
  Udviklet til børn, unge og små voksne 
  Nem og let tilgængelig for bruger og ledsager
 Kan justeres for at opnå en god siddestilling
 Sædet kan tiltes op til 40°
  Solid ramme i rustfrit stål

1   TILTFUNKTION
Sædetilt for ekstra trykaflastning og komfort.  
Låsbar gasfjeder tillader tilt op til 40°.

2   TRÆDEPEDAL TIL TILT
Hjælperbetjent trædepedal, der gør det  
lettere at tilte stolen

3   ERGONOMISK FORMET SÆDE
Ergonomisk formet for trykaflastning og bæk-
kenstøtte. Fremstillet i blødt polyurethan med lang 
holdbarhed.

4   BÆKKEN
Funktionelt bækken til montering under sædet. Låg 
for at forhindre lugt og spild.

5   JUSTERBARE FODSTØTTER
Justerbare, svingbare, opklappelige og aftagelige 
fodplader, som kan justeres uden værktøj..
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 Raz CAT  
vist med ekstraudstyr

SPECIFIKATIONER RAZ-CAT

MAX BRUGERVÆGT 115 KG

PRODUKTVÆGT FRA 25 KG

BREDDE MELLEM 
ARMLÆN 40 / 46 CM

TOILETÅBNING 
BREDDE 40 / 43 CM

SÆDEDYBDE 28 - 40 CM

SÆDEHØJDE 55 - 65 CM

TOTALBREDDE 55 / 58 CM

SÆDETILT 40º

BØRN & UNGE JA

RAZ-CAT Bad- og toiletstolemed tilt 
Raz CAT er en bade- og toiletstol til børn og voksne. 
Stolen er ledsagerbetjene og kan tiltes.

RAZ CAT (Children Attendant Tilt) er en bade- og toiletstol 
udvikle til børn og unge. Stolen kan tiltes 40°, er let at betjene 
og giver god trykaflastning. Raz CAT er forsynet med Ischial 
& Pelvic Alignment System (IPAS), som støtter og positione-
rer barnets bækken, og derudover tilbyder stolen høj grad af 
justerbarhed herunder højdejustering på 10 cm, justerbar ryg 
og indstillelige fodstøtter. 
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