HÅNDCYKLER &
SPORTSKØRESTOLE
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Bygget til at udleve drømme

J U S T E R B A R E L L E R F U L D SV E J S T

Basket
	Mulighed for justerbar sæde, bagaksel og fodstøtter

Siden 2002, hvor de første Wolturnus

Wolturnus producerer håndcykler og

racerkørestole kom på podiet ved De

sportskørestole til fritidsbrug, motion

	Fås fuldsvejst eller med justerbare funktioner

Paralympiske Lege, har vi i samarbejde

og eilitesport. Vores sportsprodukter

med topatleter arbejdet målrettet på

til personer med handicap er kendte

	Design i henhold til internationale regler

at bygge verdens bedste sportskøre-

for deres aerodynamiske design, hur-

stole og håndcykler til både eliteidræt

tighed og uovertrufne holdbarhed.

	Meget let at manøvrere og få op i fart
	Stærk, anodiseret aluminiumsramme,
som er slag- og ridsefast

og fritidsbrug.
Vi sætter en ære i at hjælpe hver enkelsportsudøver eller motionist til at
opnå de bedste resultater, optimere
sportsoplevelsen og få følelsen af frihed.

Topatleter fra Danmark og udland anvender vores sportsprodukter og har

VI ARBEJDER MED FN'S VERDENSMÅL

vundet medaljer til De Paralympiske

Verdensmål nr. 11.7. handler om at gøre
offentlige rum inkluderende og tilgængelige for alle, herunder for ældre og
personer med handicap. Hos Wolturnus
har vi fokus på at udvikle og udvælge
et sortiment af hjælpemidler, der gør
udeliv lettere, sundere og mere tilgængeligt for personer med handicap.

Lege og ved Europa- og verdensmesterskaber.

	Høj stabilitet og lav vægt

1 FAST BAGAKSEL
Fast ryg og bagaksel er ensbetydende
med størst mulig styrke og stivhed samt
mindst mulig vægt.
2 JUSTERBAR BAGAKSEL
Trinløs justering af balancen muliggør
løbende tilpasning til forskellige spillere
eller til spilleren i et udviklingsforløb.

2
3

1

3 KRAFTIGE TIPSIKRINGER
Enkelt eller dobbelte tipsikringer sikrer
stabilitet, når man langer ud efter
bolden.
4 FASTSKRUET, ROBUST FODPLADE
Med kanter på tre eller fire sider støtter fodpladen hele foden. Dette øger
stabiliteten og giver god beskyttelse for
fødderne.
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Stærk og let basketkørestol
Førsteklasses sportskørestole, som er stærke, robuste og
lette. Kørestolene er designet i overensstemmelse med
internationale regler.
Basketkørestolen er blevet optimeret i samarbejde med internationale aktører fra bl.a. tyske og hollandske klubber og er designet
i overensstemmelse med internationale regler.
Rammen er lavet af hærdet 7020 aluminium, den stærkeste
aluminiumslegering, der kan svejses. Resultatet er en førsteklasses sportskørestol med overlegen stabilitet og lav vægt.
Det sikrer, at man kan accelerere og skifte retninger hurtigere
end modstanderne.
Rammens geometri er tilpasset brugerens størrelse, styrke og
position på banen og kan anodiseres, så overfladen er hård, robust
og vedligeholdelsesfri.
Wolturnus har i flere år sponsoreret kørestolsbasketholdet
RBB München Iguanas, som spiller i den højeste division i Tyskland.
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P OW E RC H A I R F LO O R B A L L

E-hockey

A N G R E B S KØ R E S TO L

Rugby Attack

 Kompakt elektrisk kørestol til powerchair floorball

	Fuldsvejst ramme i ubehandlet, varmehærdet 7020 aluminium

 Skræddersys efter brugerens behov og ønsker

	Skræddersys til brugerens anatomi og rolle på banen

 Op til 30 kg lettere end konkurrenterne

	Forstærkede sidevinger til hårde tacklinger

 Tophastighed på 15 km/t

	Design i henhold til internationale regler

	Ergonomisk sæde og
lavt tyngdepunkt

	Høj stabilitet og let at manøvrere
2

1 ERGONOMISK SÆDE
Ergonomisk sæde og et lavt tyngdepunkt sikrer en god siddestilling.

1

LET AT MANØVRERE
E-hockey er meget let at manøvre og
har en uovertruffen tophastighed på
15 km/t.

ALU. EGERBESKYTTERE
MED DRIVRINGE
Rugby Attack fås bl.a. med alu.
egerbeskyttere med integrerede drivringe for maksimal
beskyttelse på banen.

2

2

3 UNDERSTEL I STÅL
Meget robust understel sikrer stabilitet
og sikkerhed, når det går løs på banen.

2

1

4

3 SIDEVINGER
Vingerne fås i en pladetykkelse
af 2, 3 eller 4 mm.
3

Hurtig og kraftfuld el-hockey kørestol
E-hockey er en skræddersyet kørestol til el-hockey. Den er
stærk, robust og op til 30 kg lettere end andre modeller
på markedet.
E-hockey er en meget robust kørestol, der kan holde til alle udfordringer på banen. Den har et solidt understel i stål og en overdel
i varmebehandlet letvægtsaluminium.
E-hockey er endvidere meget hurtig og har en uovertruffen
tophastighed på 15 km/t.
Siddestillingen er vigtig for en god præstation. E-hockey har
ergonomisk sæde og lavt tyngdepunkt, der giver en stabil,
sikker og hurtig aktivitet i kampens hede.
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1 BAGAKSELSYSTEM
Vælg i mellem WREX og quickrelease bagaksel system.

4 TIPSIKRINGSSKÆRM
Vælg imellem to-delt tipsikringsskærm og en hel rundet
aluminiumplade.

3

Angrebsstol med forstærkede sidevinger
til hårde tacklinger
Rugby Attack er en angrebskørestol til kørestolsrugby.
Sidevingerne er forstærket for at modstå hårde tacklinger.
Den skræddersys til brugeren, og rammens geometri
tilpasses brugerens styrke, størrelse og position på
banen.
Rugby Attack er optimeret på basis af erfaringer fra danske, hollandske og tyske topspillere. Den ubehandlede ramme i varme
hærdet 7020 aluminum har markedets bedste forhold mellem
styrke og vægt og overfører brugerens styrke og kapacitet til
banen.
Wolturnus rugby sportskørestole er både robuste og stabile.

E-hockey er designet og produceret i Danmark og foretrækkes af
topidrætsudøvere fra flere europæiske lande.

Det unikke design gør det meget let at komme hurtigt op i fart
samt skifte retning. Rammen er stærk og kan holde til gentagne
hårde tacklinger og de mange knubs i kampens hede.

Der er fart over feltet, når Silas Nørgaard Poulsen, drøner afsted
i sin E-hockey.

Det danske landshold i kamp mod Canada til VM i kørestolsrugby 2014,
som blev afholdt i Odense.
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Rugby Defence

FO R SVA R S KØ R E S TO L

Tennis

	Lang bumper fastholder og blokerer modstanderens kørestol

 Skræddersyet sportskørestol til kørestolstennis

	Fuldsvejst ramme i ubehandlet, varmehærdet aluminium

 Vælg mellem 3-hjulet eller 4-hjulet model

	Skræddersys til brugerens anatomi og rolle på banen

 Let at manøvrere og komme op i fart

	Design i henhold til internationale regler

 Fuldsvejst eller justerbar bagaksel

	Høj stabilitet og let at manøvrere

 Høj stabilitet og lav vægt

1 BAGAKSELSYSTEM
Vælg i mellem WREX og quickrelease bagakselsystem.

1 FULDSVEJST TIPSIKRING
Vælg imellem en påsvejst centermonteret tipsiking og et påsvejst
par af tipsikringer.

TRANSPARENTE EGER
BESKYTTERE MED DRIVRINGE
Rugby Defence fås blandt andet
med transparente egerbeskyttere med røde friktionsdrivringe
til et godt greb.
2

DRIVHJUL
Wolturnus Tennis fås blandt
andet med Spinergy SLX drivhjul
med ekstra tykke eger.
1

4

BUMPER
Rugby Defence bumper til hårde
tacklinger.
TIPSIKRING
Fuldsvejste tipsikringer til
maksimal stabilitet på banen.
4

3

4

2

1

3 ALUMINIUM SIDESTYKKER
Fuldsvejste aluminiumsidestykker
reducerer stolens vægt.

3

3

2

4 KNÆSTØTTE
Fås med knæstøtte, der designes
og tilpasses individuelle behov.

2

Forsvarskørestol til kørestolsrugby

Specialiseret, aktiv tenniskørestol

Den lange bumper er designet til at fastholde og b
 lokere modstanderens kørestol, så man bliver svær at komme udenom.

Skræddersyet sportskørestol fremstillet i et let materiale og
med et robust design, der gør det let at komme op i fart
samt manøvrere rundt på banen.

Rugby Defence skræddersys til brugeren anatomi, styrke og rolle
på banen.

Wolturnus tenniskørestol sikrer, at spilleren kan accelerere og skifte
retning hurtigere end modstanderen. Den faste rammes geometri
er tilpasset brugerens størrelse, vægt, styrke og behov. Wolturnus tager desuden hensyn til det underlag, man spiller på, når
den individuelle tenniskørestol fremstilles.

Rugby Defence er optimeret på basis af erfaringer fra danske,
hollandske og tyske topspillere. Den ubehandlede ramme i varmehærdet 7020 aluminum har markedets bedste forhold mellem styrke og vægt og overfører brugerens styrke og kapacitet
til banen.

Tenniskørestolen er designet med en smal forende, hvilket
giver god plads til at svinge ketcheren. Rammekonstruktionen
har lidt tykkere rør end almindelige hverdagskørestole, hvilket
gør den ekstra robust og hurtig, når der skal svinges og drejes
på banen. Kørestolen fås både med tre eller fire hjul og fås fuldsvejst eller med justerbar bagaksel.

Wolturnus rugbykørestole er hurtige og stabile og gør det let
at accelerere og skifte retning. Derudover er de stærke og kan
derfor modstå de gentagne og hårde tacklinger på banen.
Kørestolen er designet og produceret i Danmark. Den er tilpasset
den enkelte spiller, og rammens dimensioner og udstyr tilpasses
brugerens styrke, størrelse og position på banen.

Wolturnus sponsorerer den hollandske tennisspiller Ruben
 paargaren. Det giver os mulighed for at få direkte feedback, så vi kan
S
finpudse kørestolens design og sikre os, at den lever op til alle de krav
og ønsker, en tennisspiller på elite- såvel som amatørniveau måtte have.

Nina Wortmann fra Tyskland har både en Wolturnus rugbykørestol
og en Merlin krydsrammekørestol.
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S P E C I A LT I L PASS E T
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S P E C I A LT I L PASS E T

Fencing

Multisport

 Specialtilpasset fægtestol

 Fuldsvejst sportskørestol i aluminium

 Valgfri hjulplacering for optimal stabilitet

 Anvendelig til mange forskellige sportsgrene

 Robust sidestykke og gribehåndtag

T I L F L E R E S P O RT S G R E N E

1

 Justerbart sæde- og rygbetræk

3

 Udviklet i henhold til internationale fægteregler

	Fås med eller uden bumper
alt efter sportsgren

 Siddeplade i aluminium eller kulfiber

 Max brugervægt 100 kg

 Stiv og stærk letvægtsramme

1

 Fast rygsystem

2

SIDESTYKKE
Der er ikke noget sidestykke på fægtesiden. Sidestykket har en afrundet
overside, så der ingen skarpe kanter er.

1 JUSTERBAR RYG
Ryggen kan højdejusteres efter brugerens mål.

1

2 HØJDEJUSTERBAR ANTI-TIP
Anti-tipperne kan justeres i højde, så de
tilpasses den enkelte sportsgren.

SÆDET
Sædet fås i enten aluminium eller
kulfiber, som begge er lette og holdbare materialer.
2

3 HØJDEJUSTERBAR FODSTØTTE
Fodstøtten kan justeres i højde for at
tilpasses brugerens benlængde.

3 GRIBEHÅNDTAG
Speciel rammekonstruktion med
et solidt gribehåndtag til støtte i
kampens hede.

2

4

UDEN BUMPER
Kørestolens bumper afmonteres til
sportsgrene, hvor den ikke skal bruges fx tennis og dans.
4

3

5 MED BUMPER
Multisport har bumper til sportsgrene
som fx kørestolsbasket.

Unik sportskørestol udviklet til
fægtning

Sportskørestol, der kan bruges til
flere sportsgrene

Fencing er en solid og altid specialtilpasset fastramme
kørestol udviklet med specielle løsninger, som er
nødvendigt i fægtesporten.

Den perfekte allround begyndersportskørestol til
brugere, der vil prøve kræfter med fx tennis eller
kørestolsbasket.

Den unikke sportskørestol er bygget på en klassisk Wolturnus
fastramme. Kørestolen er bygget op, hvor den er åben i den ene
side, så der er plads til at fægte, som ofte foregår sidelæns.

Multisport er udviklet til brugere, der vil prøve en eller flere
sportsgrene af eller dyrke flere forskellige aktiviteter med den
samme kørestol. Den svejste konstruktion er stærk og solid og
kan samtidig justeres i ryg, sæde og benlængde for at optimere
siddestillingen.

Når den ene side er helt åben, er det nødvendigt med et solidt
og lettilgængeligt gribehåndtag i den anden side, så atleten kan
sidde stabilt i kørestolen.
Fægtekørestolen er bygget af lette og solide materialer og tilpasses
altid den enkelte brugers særlige ønsker og behov.

Af ekstraudstyr til stolen kan der bl.a. tilkøbes: siddepude, justerbart
sædebetræk, højdejusterbar ryg og justerbart rygbetræk, hofte- og
knæstropper, drivhjul med 12 mm quick release aksler, aftagelig bumper,
justerbar underbenslængde, simpelt værktøj til justering.

Delphine Bernard fra Frankrig i sin specialtilpassede fægtekørestol til
De Paralympiske Lege i Rio 2016.
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R AC E R KØ R E S TO L

Amasis

A LT I D S P E C I A LT I L PASS E T

Racebike

	Tykkere rammerør for en stivere ramme og højere fart

	Aerodynamisk design med lavt tyngdepunkt for min. vindmodstand og max fart

	Udviklet i samarbejde med atleter i verdensklasse

	Fuldsvejst, anodiseret ramme, korrosionsbestandig, slag- og ridsefast

	Stiv og robust ramme i letvægtsaluminium 7020

 Designet efter internationale UCI-regler

	Skræddersys efter brugerens behov og ønsker

 Designet og produceret i Danmark

	Ekstrem let at manøvrere og få op i fart

 Liggende kørestilling

	Anodiseret eller pulverlakeret

 Vægt fra 10 kg
1

3
1 KULFIBER SÆDE
OG RYG
Racebike fås med
individuelt tilpasset
kulfibersæde og -ryg,
der giver en perfekt
pasform og holder
vægten nede.

3
2

1

2

2 STIVERE
KONSTRUKTION
Racebike har en stærk
frontramme- og
kronrørskonstruktion.

SÆDE
Det skræddersyede sæde sikrer en god
siddestilling.
1

KØRESTILLING
Vælg imellem en siddende og knælende kørestilling.
2

SPECIALISERET TIL TRIATLON
Design tilpasses hver enkel for at gøre
skift fra håndcykel til racerkørestol så
hurtig og let som muligt.
3

3 CORIMA HJUL
Håndcyklen fås med
Corima® kulfiberhjul.

Stærk og let til konkurrencebrug
Wolturnus Racebike er udviklet som en håndcykel til de store sejre.
Racebike er kommet i en ny, avanceret udgave. De nye tilpasninger gør, at håndcyklen
har fået en exceptionel lav vægt og vejer fra kun 10 kg (enkeltstart-modellen).
Racebike har en perfekt kombination mellem vægt, stabilitet og aerodynamisk design. Håndcyklen er designet med fokus på optimal stivhed
mellem krank og ryg, der forvandler udøverens styrke til fart.

Racerkørestol i verdensklasse
Amasis er det ultimative bud på maksimal overførsel
af atletens kræfter. I atletik såvel som i langdistanceløb har racerkørestolen Amasis siden 2004 v
 undet
mange sejre til De Paralympiske Lege og slået
verdensrekorder.

Håndcyklen er 400 g lettere end tidligere modeller, rammen er
10% stivere, og rammerør er både slankere og lettere. Generelt
er designet optimeret til at forbedre cyklens aerodynamiske
design. Hver enkel Racebike tilpasses brugerens individuelle
ønsker og behov. Gearskift og bremser kan placeres flere forskellige steder på cyklen. Kædeskærm og bundplade i kulfiber
bidrager til vægtreduktion.

Den hollandske paratriatlet, Jetze Plat, kom først over målstregen i sin
Amasis, da han vandt guld ved De Paralympiske Lege i Rio i 2016.
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Amasis er designet og produceret i Danmark og skræddersys
til den enkelte brugers behov og ønsker.

ille
ms

Amasis har en ramme i hærdet 7020 letvægtsaluminium.
Med sine ekstra tykke rammerør bliver racerkørestolen
stiv og robust, og derved overføres alle atletens kræfter
til energi og fremdrift.

:B
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Den varmebehandlede 7020 aluminiumsramme er anodiseret
for at sikre maksimal holdbarhed og slidstyrke. Rammens konstruktion og 25 mm aksler uden spil sikrer et fantastisk vejgreb og
formidable køreegenskaber.
Wolturnus tilbyder endvidere følgende opgraderinger:
Di2 elektronisk gearskifter, CeramicSpeed leje upgrade, SRM Powermeter
og Corima hjul.
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ELDREVET HÅNDCYKEL

Fatbike

Racebike K

 250W motor, som kører op til 60 km pr. opladning

	Aerodynamisk design med lavt tyngdepunkt for min. vindmodstand og max fart

 Store dæk og 20 cm frihøjde

	Fuldsvejst, anodiseret ramme, korrosionsbestandig, slag
og ridsefast

 Dansk design og produktion

	Knælende kørestilling eller til benamputerede

 Vægt fra 18 kg uden motor

	Designet efter internationale UCI-regler

 Max brugervægt 120 kg

	Skræddersyet til konkurrencebrug

 Off-road håndcykel

	Vægt fra 12 kg
3

2

1 SKIVEBREMSER
Kraftfulde skivebremser på
både for- og baghjul.

1

2 WING BACK ILSA
RYGSYSTEM
Wing Back ILSA rygsystem sikrer
en stabil og oprejst siddestilling
med optimal support af ryggen.
Læs om Wing Back ILSA
på side 162.

2

1
3

1 RAMMEDESIGN
Det specielle rammedesign giver en
ideel siddestilling, fart og kraft.

Med Fatbike får håndcykelentusiaster helt nye muligheder for udfoldelse på alt slags underlag, og ligegyldig hvad vejrudsigten siger.
Denne håndcykel har ekstra store dæk, som er ideelle til kørsel på ustabilt
underlag som sne, grus, sand eller i mudder.
Fatbike er beregnet til off-road kørsel og har justerbar sæde og ryg.
Det gør det let at tilpasse håndcyklen til rytterens individuelle
behov. For at sikre en behagelig og sund siddestilling er Fatbike
endvidere forsynet med Wing Back ILSA, Wolturnus’ patenterede
rygsystem, der både er multijusterbart, let og giver optimal
støtte under kørsel på det ujævne underlag.
Fatbike har både håndpedaler og motor, der giver håndcyklen
en elcykels egenskaber. Fatbike er forsynet med 250 W motor,
der kan køre op til 60 km på én opladning og tilfører omkring 8
kg til håndcyklens totalvægt.
Fatbike har forhøjet frihøjde på 20 cm samt 26” forhjul og 20”
drivhjul. Håndcyklen er produceret i 7020 aluminium, og det gør
den både ektremt solid og let.
Fatbike har kraftfulde skivebremser både for og bag samt et gearsystem
med 11 gear. Det gør Fatbike perfekt til udøvere på alle niveauer.

3 POSITION
Håndcyklen indstilles efter den
enkelte rytters mål og ønsker.

Hurtig og stærk håndcykel
Skræddersyet håndcykel til knælende kørestilling,
der er velegnet til ryttere med fuld funktion i overkroppen.
Racebike K er en håndcykel til knælende kørestilling, der er beregnet til
konkurrencebrug. Racebike K er særligt velegnet til benamputerede og
atleter med fuld funktion i overkroppen.
Det specielle rammedesign giver en ideel siddestilling og aerodynamisk design. Rammen er lavet af varmebehandlet 7020 aluminium for maksimal stabilitet og stivhed. Samtidig er rammen med
sine kun 12 kg meget let.
Den unikke siddestilling sørger for, at alle atletens kræfter
forvandles til energi og fart og gør det muligt at bestige bjerge
med få kræfter.
Hver eneste Racebike K tilpasses brugerens ønsker og behov.
Gearskifte og bremser kan placeres flere forskellige steder på
cyklen, som også fås med meget forskelligt udstyr.
Jetze Plat er en af verdens bedste håndcykelryttere og har været
sponsoreret af Wolturnus i mere end 10 år. Den hollandske superatlet
har adskillige europa- og verdensmestertitler i bagagen og slår verdens
rekorder i vores håndcykler.

ille
ms

Til udendørs sportsoplevelser i alt slags vejr
og på alle underlag

2 POWER PLATES
Aluminium stopplader på håndtag
sikrer et optimalt greb.

er
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STORE OFF-ROAD DÆK
Store dæk til ultimative off-road
oplevelser på alt slags underlag.
3
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S TA N DA R D M O D E L

BUZZard

Antaras Junior

 Ramme i varmebehandlet 7020 aluminium

	Justerbar sædedybde, rygvinkel og benlængde

	Touring-ryg eller sportsryg

	Design i henhold til internationale UCI-regler

	Justerbar krankposition

	Til siddende eller liggende stilling

 Pulverlakeret

	Ergonomisk ryg med optimal støtte

	Justerbar ryg

	Vægt fra 12 kg

TIL BØRN OG UNGE

	Onesize
3

1

1

3

4

RYGGEN KAN JUSTERES
Ryggen er vinkeljusterbar og kan flyttes frem og tilbage på selve sædet og
dermed ændre på sædedybden.
1

JUSTERBAR BENLÆNGDE
BUZZard passer til alle benlængder,
da benstøtterne let kan flyttes frem
og tilbage.

1 SPECIELLE FARVER
Vælg mellem mange forskellige
farver til rammen.
2

2

VALGFRI KRANKPOSITION
Kranken kan justeres horisontalt - frem
og tilbage til den passende position.
3

4 LAV GEARING
BUZZard har lav gearing, som gør
den velegnet til at køre på alle slags
stigninger.

2 JUSTERBAR BENLÆNGDE
Fodstøttens konstruktion gør det let at
forlænge eller afkorte benlængden.

2

3 JUSTERBAR RYGVINKEL
Rygvinklen justeres med et
enkelt system.

Sikker og justerbar til børn og unge
En justerbar håndcykel til børn og unge med mange muligheder til
den unge atlet med behov for løbende ændringer i siddestillingen.
Antaras Junior er en håndcykel til børn og unge, der giver en masse gode
oplevelser, motion og sjov med venner og familie.

Den perfekte begyndermodel til at
opleve glæden ved håndcykling
Denne håndcykel er den perfekte begyndermodel
til at opleve glæden ved håndcykling. BUZZard fås
i én størrelse, og der medfølger justerbar ryg og
justerbar krankposition.

Antaras Junior har som standard justerbart stropsæde og stropryg, der gør det muligt at tilpasse siddestillingen ned til sidste
millimeter.

Du kan vælge mellem en touring-ryg med Bodypoint bespænding
eller en sportsryg, som minder om ryggen på Antaras Junior.

Rammen består af 7020 aluminium, der er med til at holde
håndcyklens samlede vægt nede på omkring 11,5 kg afhængigt af
udstyr.

Som standard er BUZZard udstyret med parkeringsbremse.
Bremsegreb og gearskifter er monteret på håndtaget.
Den varmebehandlede ramme i aluminium 7020 er pulverlakeret.
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Håndcyklen har justerbar sædedybde og benlængde og tilgodeser
dermed det voksende barns ændrede behov. Der kan endvidere
vælges mellem siddende eller liggende kørestilling.

Betrækket er åndbart og behageligt at sidde på.

Der kan som standard vælges mellem fire forskellige anodiserede farver
og otte pulverlak-faver. Hvis standardfarverne ikke falder i rytterens
smag, er der ofte mulighed for at vælge specialfarver til håndcyklen.

Foto
: www.th-10.de
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SALGSTEAM SJÆLLAND

SALGSTEAM JYLLAND & FYN

Frank Dufke
Salgskonsulent
frank@wolturnus.dk
Tlf: 24 26 94 18

Hanne Schouboe
Børneterapeut
hsc@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 50

Lars Abildtrup
Salgskonsulent
loa@wolturnus.dk
Tlf: 24 26 36 30

Cathrine Strandby
Fysioterapeut
cst@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 56

Mille Engly Honoré
Børneterapeut
mho@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 86

Michael Andresen
Salgskonsulent
man@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 85

Pernille Andersen
Fysioterapeut
pha@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 51

Allan Nørgaard Kristensen
Ergoterapeut
ank@wolturnus.dk
Tlf: 24 22 00 70

FIND DIN
LOKALE
KONSULENT PÅ
WOLTURNUS.DK

Christina Thornberg
Ergoterapeut
ctt@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 80

Marcel Schäd Jannerup
Hjælpemiddeltekniker
mja@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 84

Jakob Lerbech Pedersen
Hjælpemiddeltekniker
jlp@wolturnus.dk
Tlf: 30 73 62 53

WOLTURNUS A/S
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www.wolturnus.dk
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Dorte Læsø
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dla@wolturnus.dk
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