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Innan du använder Netti Dynamic System eller några av 
dess komponenter bör en sittanalys göras av en utbildad 
kliniker. För mer information besök vår hemsida 
www.my-netti.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum __________________________ 

Fakturaadress ____________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 Fakturaadress = leveransadress 

 
 
 

Kundkod C- __________________________ 

Kontaktperson  _______________________ 

Referens ____________________________ 

Annan leveransadress  _________________ 

____________________________________ 

 Offert   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stolen används som säte för biltransporter. 

Pris på förfrågan 

CED (långt sittdjup/kapacitet 160 kg) 
Sittdjupet är justerbart från 42,5–50 cm  
  35 cm  
  40 cm  
  43 cm   
  45 cm  
  50 cm  
 
Sittdjupsjustering CED  
 42,5    45,0   47,5    50,0 
 
Sitthöjd – se sidan 14 

   CEDS (kort sittdjup/kapacitet 130 kg) 
   Sittdjupet justerbart från 37,5–45 cm  
     35 cm    
     40 cm    
     43 cm   
 
    
 
   Sittdjupsjustering CEDS 
    37,5    40,0   42,5    45,0 
 
   Sitthöjd – se sidan 14 

  

NETTI DYNAMIC COMPLETE SYSTEM 

Netti Dynamic Complete System är utrustat med en 
sittenhet med dynamisk sittplatta, armstöd med 
klämskydd, ramförlängning, längre tippskydd, 
Bodypoint EVOFLEX bäckenstabilisator och en 
individuellt vald gascylinder för ryggenheten (se sidan 
2).  
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DYNAMISK SITS- OCH RYGGLÖSNING  
Kontakta oss för rekommendation om valet av gascylinder.  
 
Alternativ 1: 15° Dynamic gascylinder för ryggvinkeln – får inte blockeras – inkl. dynamisk sittenhet  
Ej tillåten för biltransporter eftersom ryggvinkeln inte får blockeras.  
 
Ryggenhet med Dynamic gascylinder medger 15° bålextension bakåt. Standardlutningen upprätthålls och 
kan justeras i alla lägen. Den dynamiska gascylindern får inte blockeras. Rekommenderas för 
stelhetsmönster som tenderar att bestå, spasticitet och även för komfort och prevention.  
 
 
 

 Dynamisk gascylinder 80 N  
 Dynamisk gascylinder 120 N  
 Dynamisk gascylinder 160 N  

 
EVOFLEX bäckenstabilisator: Välj storlek i tabellen på sidan 13.  
 
Storlek      XS     M    L 

 
 

  

 
 
Alternativ 2: 40° Dynamic FREE gascylinder för ryggvinkeln – låsbar – inkl. dynamisk sittenhet 
Ryggenhet med Dynamic Free gascylinder medger upp till 40° bålextension bakåt. Standardlutningen kan 
låsas i alla lägen eftersom den dynamiska rörelsen samtidigt blockeras, vilket kan vara lämpligt under 
transport eller positionering. Rygglutning och blockering/upplåsning av den dynamiska ryggrörelsen görs 
med en speciell dynamisk frigöringsspak. Gascylindern Dynamic Free rekommenderas för allvarliga 
extensionsmönster, och även för våldsamma och plötsliga rörelser. 
 
 
 

 Dynamic FREE gascylinder 200 N (sittbredd 35–40 cm) 
 Dynamic FREE gascylinder 300 N (sittbredd 35–40 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 400 N (sittbredd 35–40 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 500 N (sittbredd 35–40 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 600 N (sittbredd 35–43 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 700 N (sittbredd 35–43 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 800 N (sittbredd 35–43 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 900 N (sittbredd 45–50 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 1000 N (sittbredd 45–50 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 1100 N (sittbredd 45–50 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 1200 N (sittbredd 45–50 cm)  
 Dynamic FREE gascylinder 1300 N (sittbredd 45–50 cm)  

 
 
 

EVOFLEX bäckenstabilisator: Välj storlek i tabellen på sidan 13.  
 

Storlek              XS        M        L 
 
 

D45040  Säkerhetsskydd för 2/4-punkts bäckenstabilisator (XS, M, L) 
D87903  Lutningsbegränsare (går att begränsa i olika lägen från 116°–134°)   

för Netti Dynamic Free gascylinder (ska monteras av återförsäljaren) 
  

mailto:info@My-Netti.com
mailto:info@My-Netti.com


 
  

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Telefon +45 87 88 73 00 
Telefon 08 6500037 | Fax 08 6500047 | My-Netti.se | info@My-Netti.com 

Version: 2019-01 |  Vi förbehåller oss rätten till ändringar Sida 3 av 15 

 
 
 
 

Alternativ till 2-punkts bäckenstabilisator 
          Bodypoint 4-punkts vadderat höftbälte – storlek XS 
          Bodypoint 4-punkts vadderat höftbälte  – Storlek M 
          Bodypoint 4-punkts vadderat höftbälte – Storlek L 
 
   Välj storlek i tabellen på sidan 13. 

DYNAMIC HUVUDSTÖDSLÖSNING  

 

 
 

 
Netti Dynamic huvudstöd C inkl. huvudstödsadapter i 
aluminium  

 
 
 

DYNAMIC FOTSTÖDSLÖSNING  
DUAL-fotstödslösningen är till för användare med ett asymmetriskt rörelsemönster. Den är speciellt 
utvecklad för att möjliggöra ojämna krafter från benen. Dessutom ger Netti Dynamic DUAL fotstöd 
utrymme för olika benlängd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dual benstöd, vinkeljusterbart med vadstöd och fotplatta, 100 N  
Standard 300 mm justeringsstycke (underbenslängd 45–60 cm) 
 
Med 214 mm justeringsstycke (underbenslängd 30–45 cm) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dual benstöd, vinkeljusterbart med vadstöd och fotplatta, 100 N  
Inklusive förlängningsbygel som skall användas vid ojämn 
benlängd eller benpositionering, justerar fotplattans djup. 
Standard 300 mm justeringsstycke (underbenslängd 45–60 cm) 
 
Med 214 mm justeringsstycke (underbenslängd 30–45 cm)  

 
Tillbehör för Netti Dynamic benstöd (för andra benstöd, se sidan 6) 

   Benstöd (överdel) med spak istället för stjärnhjul för 
vinkeljustering  

 

 D5245  Förstärkt automatiskt lås till fotplatta – kan inte kombineras med 
förlängningsbygel. Med det här låset är fotplattan inte 
vinkeljusterbar, men detta kan erbjudas som specialanpassning. 

 

   
 
 
 
 

Bodypoint vristselar, inklusive monteringsmaterial 
S      (L: 17–20 cm) 
M    (L: 19–23 cm)  
L      (L: 22–29 cm) 
XL    (L: 28–33 cm) 

 
 

:- 
 

   Extra abduktion för benstöd (+5 cm, ej för sittbredd 43 cm)   
   Vaddering till vadstödsfäste – par – skai-överdrag  
 

 
 Extra mjuk vaddering till vadstöd – par – EC- eller 3D-överdrag 

beroende på stolens övriga klädsel 
 

   Bodypoint vadband M  
   Bodypoint vadband L  
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        = Standardutrustning  
Skicka gärna förfrågan om kombinationer med NDS-alternativ, eftersom vissa kombinationer endast 
är möjliga som specialanpassningar. 
 
RAM + TILLBEHÖR  

 Artikelnummer  Beskrivning  
 Standard  Vinkeljusterbar körbygel   
 Standard  Tippskydd, svängbart   
 Standard  Broms  
 Standard    Ramförlängning, inklusive längre tippskydd  
                     Förlängning till bromsspak + 7 cm – längd 20 cm (monteras av aterförsäljaren)  
                     Körhandtag 300 mm, höjdjusterbara och svängbara (observera: 

armstöden kommer då inte att kunna roteras)  
 

                     Lutningsbegränsare (ingen negativ lutning framåt)  
                     Bilfäste, par  
                     Easy Care-överdrag (finns inte till VB Venti, Netti Sit °C eller Ride sittdyna) 
                     Rekommenderad konfiguration för biltransport för brukare som är 

längre än 185 cm (inkl. ryggstödshöjd 60 cm, 50 cm vertikal ram 
och huvudstödsadapter i aluminium) 

 

                     Kit för att öka sittbredden monterat 2 x 1,2 cm – endast för 
sittbredd 35–45 cm 

 

 Special        Sidovaddering (minskar sittbredden med 2 x 2,5 cm); inkl. en 
särskild anpassning av sittplattan med snitt för att medge 
dynamiska rörelser. Sittdyna levereras av den anledningen i en 
mindre storlek 

 

  
                   
                   
                   

 Bodypoint elastiskt universalstödband 
S (höjd 8 cm – längd 142 cm, lätt att klippa till 
önskad längd)  
L (höjd 11 cm – längd 142 cm, lätt att klippa till 
önskad längd)  
XL (höjd 15 cm – längd 142 cm, lätt att klippa till önskad längd) 

 

 

RYGGENHET (för bälten se sidan 9) 
 Standard  Ryggdyna Netti Uno – med 10 cm sidostöd och 3D-

överdrag 
 

 Standard  Rygghöjd 50 cm (inkl. ryggstöd med justerbara 
kardborrband) 

 

                   Rygghöjd 60 cm (inkl. ryggförlängning + längre Netti 
Smart sittdyna som standard) 

 

                   Justerbart kardborreband med snitt för sidostöd  
                   Ryggdyna Netti Smart – med stöd 12 cm sidostöd – 3D-

överdrag 
 

                   Sidostöd Correction vänster – för Netti Uno och Smart  
                   Sidostöd Correction höger – för Netti Uno och Smart  
                   Sidostödsvaddering Correction, par  
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                  Ryggdyna Netti Stabil – med 17 cm sidostöd – 3D-
överdrag 

 

                  Ryggdyna Netti Super Stabil – med 17 cm förstärkt 
sidostöd – 3D-överdrag 

 

                  Ryggdyna Netti Kyphotic – 3D/Mars-överdrag – endast för 
rygghöjd 50 cm 

 

                  Sidostöd Stabil vänster – för Netti Stabil, Super Stabil & 
Kyphotic (observera: armstöden kommer då inte att 
vara roterbara) 

 

                  Sidostöd Stabil höger – för Netti Stabil, Super Stabil & 
Kyphotic (observera: armstöden kommer då inte att 
vara roterbara) 

 

                  Sidostöd vaddering Stabil, par  
                  Fast rygg i aluminium, rygghöjd 50 cm  
                  Fast rygg i aluminium, rygghöjd 60 cm, inkl. D41006  
                  Ryggkil  
                  Svankstöd  

 
SITTENHET  

 Standard  Sittdyna Netti Uno – 3D-överdrag  
 Standard  Dynamisk sittplatta  
                   Inkontinensöverdrag för sittdynan  
                   Tryckavlastande sittdyna Netti SIT – 3D-överdrag med 

inkontinensskikt   
 

                   Tryckavlastande sittdyna Sit °C med temperaturreglerande 
funktioner och inkontinensskikt under 3D-överdraget 

 

                   Sittdyna Netti Contour med 3D-överdrag, för sittbredd 35–43 
cm, endast tillgängligt i begränsade sittdjup (se 
reservdelskatalog) 

 

                   Vital Base Venti – trycksårsförebyggande sittdyna med 3D-
överdrag  

 

                  Abduktionskloss liten (B: 8 cm X L: 14 cm x H: 8 cm)  
                  Abduktionskloss (B: 11 cm x L: 15 cm x H: 8 cm)  
                  Abduktionskloss stor (B: 14 cm x L: 17 cm x H: 8 cm)  
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BENSTÖD (se sidan 3 för dynamiska benstöd) 
Till Netti 4U Dynamic CED finns det 5 olika typer av benstöd med olika tillbehör. Kontakta oss för 
konsultation. 
Manuellt vinkeljusterbara benstöd 

 Standard  Manuellt vinkeljusterbara benstöd med 
– automatisk längdjustering 
– vinkeljusterbara fotplattor 
– vadstöd och knävaddering  
 
 

 

    Benstöd (överdel) med klämlås istället för stjärnhjul för 
vinkeljustering 

   

   Bodypoint vristselar med vaddering 
   D44863  S  (L: 17–20 cm) 
   D44864  M  (L: 19–23 cm) 
   D44865  L  (L: 22–29 cm) 
   D44904  XL  (L: 28–33 cm) 

 

   Djupjusterbart gångjärn för fotplatta (5 cm totalt) – monterad  
   Gascylinder   
   Fotplatta, justerbar  
   Fotlåda, vadderad (ej godkänd för biltransporter, om detta är 

nödvändigt, välj istället lösningen Netti Grandis) 
 

   Vadstöd med gångjärn (kan svängas under stolen), par  
   Vaddering till vadstödsfäste – par – skai-överdrag  
 

  
Extra mjuk vaddering till vadstöd – par – EC- eller 3D-överdrag 
beroende på stolens övriga klädsel 

 

   Fotband, par  
   Vaddering till fotplatta – par – skai-överdrag  
   Bodypoint vadband M  
   Bodypoint vadband L  
     

Universalbenstöd 
    Universalbenstöd med knävinkelreglering, justerbar under 90° 

för situationer med krampande ben och sitsenheten lutad när 
stolen skjuts på  
 
 

 

   
 
 
 
 

Bodypoint vristselar med vaddering, inkl. monteringssats 
S (L: 17–20 cm) 
M (L: 19–23 cm)  
L  (L: 22–29 cm) 
XL (L: 28–33 cm) 

 

   Djupjusterbart gångjärn för fotplatta (5 cm totalt) – monterad  
   Fotplatta, justerbar  
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   Fotlåda, vadderad (ej godkänd för biltransporter, om detta är 
nödvändigt, välj istället lösningen Netti Grandis som är godkänd) 

 

   Bodypoint vadband M  
   Bodypoint vadband L  
     

Netti Grandis vinkeljusterbara benstöd 
   Netti Grandis vinkeljusterbara benstöd för positionering för 

komplexa individuella konfigurationer. Minskar tryck- och 
skjuvkrafter. För brukare med t.ex. kramper, asymmetriska ben, 
elefantiasis. 
 
Fotstödet kännetecknas av unik ergonomi och användarvänlighet 
tack vare lyfthandtag, avläsningsskalor och konformade 
förlängningsstycken. Vinkeljusterbara inklusive vinkelbegränsare 
och justerbara vad- och fotplattor.  

 

   Extra mjuk vaddering till vadstöd – par – EC- eller 3D-överdrag 
beroende på stolens övriga klädsel 

 

   Vaddering vid knä/lårvinkel – kan inte kombineras med D88607  
   Vaddering för övre underbenet (3D-eller EC-överdrag beroende på 

stolens övriga klädsel) – kan inte kombineras med D88606 
 

   Vaddering till vadstödsfäste – par – skai-överdrag  
   Vinkelbegränsare (för begränsning av vinkel uppåt) – monterad  
   Fotband, par inkl. monteringssats  
   Fotplatta, låsbar och svängbar uppåt    
   Fotlåda, vadderad med Skai-överdrag (godkänd för biltransporter)  
   Vadband   
   Bodypoint vadband M  
   Bodypoint vadband L  
     

Netti Grandis benstöd med fast vinkel   
   Netti Grandis benstöd med fast vinkel för komplexa individuella 

konfigurationer. Minskar tryck- och skjuvkrafter. För brukare med 
t.ex. kramper, asymmetriska ben. 
 
Fotstödet har unik ergonomi och användarvänlighet tack vare 
avläsningsskalor och konformade förlängningsstycken. Justerbar i 
en fast vinkel – även under 90°. Inklusive hälband.  
 

- 

   Fotplatta, låsbar och svängbar uppåt    
   Fotlåda, vadderad med Skai-överdrag (godkänd för biltransporter)  
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ARMSTÖD OCH TILLBEHÖR TILL ARMSTÖD 
Standard   Armstöd, höjd- och djupjusterbara, roterbara  
Standard   Armstödsdynor 385 x 58 mm  
   Standard vadderad armstödsdyna, extra mjuk, EC- eller 3D-

överdrag beroende på stolens övriga klädsel (kan inte 
kombineras med bord) 

 

   Hemiplegidyna  
   Armstöd, hemiplegi vänster (kan inte kombineras med bord)  
   Armstöd, hemiplegi höger (kan inte kombineras med bord)  
 

NYHET:  
 
Körbygelkontrollerad drivenhet och enkel 
framdrivning med joystick eller ledsagarkontroll – 
beställ direkt från Netti tillsammans med den 
önskade komfortrullstolen. Använd separat 
orderformulär 
 

 
 
DRIV- OCH FRAMHJUL 

 Standard  24 x 1" PU + 7" 175 x 33 PU   
                      Trumbromsar  
                      Drivhjul 22 x 1" PU + framhjul 6" 150 x 30 PU  
                      Framhjul 7" – 175 x 45 flexel/PU-hjul – 

punkteringssäkra – med PU-fyllning (nödvändigt för 
stödmotorer) 

 

                      Drivhjul 12½" PU med trumbromsar  
Obs! Dessa hjul levereras i en extra låda och ska 
monteras av återförsäljaren.  

 

                      Drivhjul 16” PU med trumbromsar 
Obs! Dessa hjul levereras i en extra låda och ska 
monteras av återförsäljaren. 

 

                      Hand- och ekerskydd – transparenta, par  
                      Drivringsskydd, par  
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HUVUDSTÖD OCH TILLBEHÖR TILL HUVUDSTÖD (se även sid 1)  
 
 
 
 

     
               A                      B                 C              D            E      F 

 Standard  Huvudstöd A, med sidostöd   
          Huvudstödsadapter, aluminium   
          Huvudstöd A, med huvudrem  
          Huvudstöd B, litet, ovalt  
          Huvudstöd C, stort, fyrkantigt   
          Huvudstöd D, komfort (tryckfördelande)  
          Huvudstöd E med justerbara sidostöd  
          Huvudstöd F med kindstöd  
          Huvudstöd E med kortare sidostöd höger  
          Huvudstöd E med kortare sidostöd vänster  
          Justeringsarm för huvudstöd (horisontell) + 10 cm, längd 25 cm   
          Justeringsarm för huvudstöd (horisontell) + 23 cm, längd 38 cm  
          Justeringsarm för huvudstöd (vertikal) + 10 cm, längd 50 cm  
          Komfortkudde till huvudstöd typ C – avtagbar med Mars-

överdrag 
 

          Easy Care-överdrag för huvudstöd typ A, B, C – avtagbart  
          3D-överdrag till huvudstöd typ A, B, C – avtagbart  
          Grå huvudstödskudde med Mars-överdrag  
   

 

 

          [A] Savant huvudstöd inkl. huvudrem, litet – höjd 13 cm 
Brukarens panna 46–56 cm 
Brukares ½ omkrets bakom öronen 15–18 cm 
Inneravstånd längs toppstödet 30 cm, längs mittenstödet 18 cm 
(Ej godkänt för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ extra Netti 
huvudstöd)     

 

          [A] Savant huvudstöd inkl. huvudrem, vuxen – höjd 15 cm  
Brukarens panna 56–61 cm 
Brukares ½ omkrets bakom öronen 20–30 cm 
Inneravstånd längs toppstödet 36 cm, längs mittenstödet 20 cm 
(Ej godkänt för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ extra Netti 
huvudstöd)     

 

          [B] Sidokuddar för Savant huvudstöd. För extra stöd i sidled.  
För huvudstödets övre armar. Kan ej kombineras med 
huvudrem 

 

          Justeringsarm för huvudstöd (horisontell) + 10 cm, längd 25 cm  
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                      [C] Axion roterande adapter till huvudstöd medger 60° rotation 
i sidled. Endast för Savant huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – 
om detta är nödvändigt, beställ ett extra Netti huvudstöd)     

 

                      Axion roterande adapter till huvudstöd, medger 90° rotation i 
sidled. Endast för Savant huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – 
om detta är nödvändigt, beställ ett extra Netti huvudstöd)     

 

                      [C] Axion roterande adapter till huvudstöd medger 60° rotation 
i sidled. Endast för Netti huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – 
om detta är nödvändigt, beställ ett extra standard Netti huvudstöd)     

 

                      Axion roterande adapter till huvudstöd, medger 90° rotation i 
sidled. Endast för Netti huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – 
om detta är nödvändigt, beställ ett extra standard Netti huvudstöd)     

 

 
BORD 

   Universalbord   
   Vaddering för bord  
   Svängbart bord   
   Låsbart bord   

 

DIVERSE TILLBEHÖR 
   Klinik-kit (verktyg och stjärnhjul) endast för vinkeljusterbara 

benstöd 
 

   Verktygssats  
   Rullstolsväska  
 

 
 

  Universalhållare, inklusive ramförlängning D28001 
Sittbredd 45: B: 40,5 cm, D: 30,5, H: 7 cm 
(För andra sittbredder vänligen dra ifrån eller lägg till från sittbredd 
45 cm) 
Max. kapacitet 6 kg 
För information om biltransporter, se instruktionsboken för universalhållaren på 
vår hemsida. 

 

   Droppställning  
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BÄLTESALTERNATIV FRÅN BODYPOINT OCH NETTI  

Bälten och tillbehör för ryggenhet  

  
 
 
 

         [A]                                      [B]                                            [C]                            [D]                         [E]  
   H-sele adaptersats (rekommenderas för alla selar till överkropp) 

[A] 
 

   H-bälte, med vaddering och bilbälteslås [B]   
   Bälte kryssele[C]   
  

                    
                    
                    
                    

 Bodypoint Stayflex bröststöd utan dragkedja [D] 
XS (axelbredd 24–28 cm) 
S (axelbredd 28–33 cm) 
M (axelbredd 33–41 cm) 
L (axelbredd 41–48 cm) 

 

  
                    
                    
                    
                    

 Bodypoint Pivofit axelsele [E] 
XS (axelbredd 24–28 cm) 
S (axelbredd 28–33 cm) 
M (axelbredd 33–41 cm) 
L (axelbredd 41–48 cm) 
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NETTI SPECIALANPASSNING 

Netti har många års erfarenhet av att utveckla kundanpassade lösningar. Kontakta oss gärna för en offert 
om din individuella lösning.  

SPECIALBYGGD – de populäraste specialanpassade artiklarna (pris på begäran) 
  Extra långa vadstöd. Uppge längd  
  Vadstöd med vaddering i speciallängd eller -material  
  Specialfäste som håller vadstöden i ett fast läge  
  Fotplatta som kan svängas horisontellt (framåt)  
  Individuell ramfärg – ange RAL-nummer  
  

 
 
Förstärkt aluminiumfotplatta 
 
 

 

  
 

   
Benstöd ändlägessuspension 
Ej med D82318/9 (förlängningsbygel) 
Denna artikel fungerar endast i slutet av en ryggrörelse och 
förhindrar 
hård beröring/slag mot benstödet. 

 

  Fartdämpare för benstöd 
 
Denna artikel fungerar som fartdämpare för extensions- och 
flexionsrörelser. 
Det sänker farten i båda riktningarna för att förhindra kraftiga 
rörelser, både uppåt och nedåt. 

 

 

Beskriv ditt aktuella fall och hur en möjlig lösning skulle kunna se ut. Om du har bilder eller videomaterial 
vill vi gärna också se dessa. För att vi ska kunna erbjuda den bästa lösningen vill vi att du beskriver brukaren 
på bästa möjliga sätt, till exempel en given diagnos, brukarens vikt och/eller brukarens exakta 
rörelsemönster.  

 

Brukarens vikt: 
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Skriv exakta mått och rita den önskade lösningen för de efterfrågade tillbehören genom att exempelvis 
använda ritningarna nedan.   

 

Vänligen meddela oss om det finns några särskilda omständigheter i bostaden som påverkar stolen: t.ex. 
stolens största möjliga bredd _______ cm och längd ______ cm.  
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TEKNISKA DATA  
Lutning (sits) -5° till +20°  
Lutning (bakåt) Beror på vilken gascylinder som valts  
Rullstolens totalbredd Sitsbredd + 18 cm (standardhjul)/+19,5 cm (DB-hjul)/+17 cm (12" + 

16" DB-hjul) 
Totallängd 102 cm med benstöd  
Totalhöjd 105 cm  
Avstånd från armstöd till sittplatta Min. 26,5 cm/max. 35,5 cm  
Rullstolens vikt Ca 30 kg (utan dynor)  
Ramfärg Grå   
Överdragsvariant 3D-överdrag (tillval Easy Care-överdrag med D21022)  
Krocktest ISO 7176-19 (CEDS: 130 kg/CED: 136 kg)  

 
Sitthöjd – UTAN sittdyna (mätt från golvet till sittplattan) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Med hjulkombination 22" + 6" är sitthöjden 44 och 47,5 cm möjlig. 

Typ av benstöd Min. vadlängd Max. vadlängd 
Manuellt justerbara benstöd 32 cm 68 cm 
Universalbenstöd 36 cm 50 cm 
Grandis benstöd 36 cm 64 cm 
Netti Grandis fasta benstöd 38 cm 55 cm 
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************************************************************************************************************************ 
Använd inga personuppgifter i detta orderformulär. Vi ber dig att använda ett anonymt ordernummer för att koppla 
ordern eller offerten till en specifik person. Tack på förhand.  

Mått 

A Höftbredd/sittbredd ___________ cm 

B Lårlängd/sittdjup ___________ cm 

C Armstödens höjd ___________ cm 

D Benlängd/sitthöjd ___________ cm 

E Ryggstödshöjd ___________ cm 

F Bålbredd ___________ cm 
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