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Rese-transport rullstol
Rese-transport stolen är lätt och smidig att ha med på
resor för den kan fällas ihop och tar då så liten plats så
den får plats i en väska. Den är idealisk för användning
både inomhus och utomhus där terrängen inte är
för kuperad (t.ex. gallerior, flygplatser). Den har
parkeringsbromsar, tramprör och inställbara benstöd
Sittbredd: 45 cm, Sittdjup: 45 cm, Sitthöjd: 48 cm
Ytterbredd: 57 cm Längd: 84 cm. Höjd: 95 cm.
Ihopfälld blir stolen 29 cm bred. Väskan är 30x30x73 cm
Vikt: 9,3 kg. Max brukarvikt: 115 kg
Den är enkel att fälla ihop som
en ”paraplysulky” och läggs i
en väska som är lätt att bära
med sig på axeln med långa
handtag eller rulla på väskans
transport hjul.
OBS: När den används som rullstol bör inte armstöden fällas
upp för förflyttning i sidled eftersom de behöver vara fästa i
framkanten för stabiliteten i rese-transport stolen.
Pris 3500 kr + Frakt + Moms
c:a 2 veckors leveranstid
Bruksanvisning för att fälla ut/ihop rullstolen
När rullstolen är nerpackad i sin väska har baksidan på ryggstödet
2 gummiskydd för att inte rören ska skava mot väskans insida.
Ta bort skydden innan ryggstödet fälls upp och spara dem till hopfällningen.
Lossa armstöden och fäll dem rakt upp och fäll ut benstödsrören. Sen kan sitsens fyra
hörn tryckas isär. När sitsen är helt utfälld fästs armstöden i sitsen och fotstöden sätts på
Vid hopfällningen görs tvärtom. Fäll upp armstöden rakt upp. Drag i de två lyftbanden på
sitsens sidor och fäll ihop stolen. Fäll sen ner armstöden hela vägen bakåt och in i stolen.
Fäll sen ner ryggen och sätt tillbaka de 2 gummibussningarna baktill på ryggstödet för att
inte rören ska skava på väskans insida. Ta av fotstöden och vik upp benstödsrören.
Placera rullstolen i väskan med ryggen nedåt. Lägg fotstöden inunder.
Ska rullstolen sändas med flyg eller annan transport så polstra den extra i väskan.
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