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Uppriktig glädje och komfort är bara möjligt om 
rullstolen uppfyller användarens behov. Tanken 

bakom Netti rullstolen är att ge varje användare 
möjlighet att leva livet fullt ut och spendera mer 
tid med familj och vänner – sittande i rullstolen.
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Brukarkomfort skapas utifrån en genomtänkt design 
och säkras av ett optimalt samspel mellan rullstol, 
dynor och tillbehör. Den genomtänkta designen ska-
par en synergi mellan enkla lösningar och bra avlast-
ning och säkrar  därmed en komfortabel sittställning 
enligt våra 7 principer för sittande.

Det är det som gör en rullstol från Netti speciell.

NETTI SEATING  
SOLUTION
ENKELT OCH  
KOMFORTABELT 

Vårt urval av ergonomiska rullstolar är de mest omfattande på marknaden. 
En Netti rullstol skapas genom norsk teknik med en stabil ram, sitt- och 
ryggdynor av hög kvalitet och avancerade tyger. Denna kombination ger 
rullstolen en utmärkt användarvänlighet för både användare och vårdare.

Naturligtvis tillverkas alla våra produkter i enlighet med norska kvalitets-
normer och vi arbetar enligt ISO 9001 och ISO 13485. Våra produkter är 
CE certifierade och uppfyller alla tillämpliga europeiska standarder.

NORSK DESIGN 
FÖR BÄSTA KOMFORT
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ETT STABILT BÄCKEN FÅS GENOM DEN 
AVANCERADE DESIGNEN HOS NETTI 
RULLSTOLAR I KOMBINATION MED: 

 � Sittdynans utformning
 � Att sittplattans design sammanfaller med dynan
 � Rotationscentrum för benstöd och ryggvinkling
 � Ryggdynans utformning
 � Tillbehör på individnivå, exempelvis sidopolstring, 
abduktionskloss eller lårstöd

Det är hur vi uppmärksammar detaljerna som skapar 
en unik sittställning och som gör Netti till något helt 
speciellt.

RULLSTOLAR

TILLBEHÖRDYNOR

TUSENTALS  
KOMBINATIONS-
MÖJLIGHETER   
– DESIGNADE FÖR DIG
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MER TID TILL ATT 
VARA TILLSAMMANS
MED VÄNNER  
OCH FAMILJ

 NETTI SEATING SOLUTION GER 
STABILITET OCH KOMFORT

 Nettis unika dynor erbjuder utmärkt tryckför-
delning. Extra fokus läggs på mikroklimat med 
temperaturstabiliserande egenskaper som 
säkerställer en torr och frisk hud. Tillsammans 
med den robusta rullstolsramen tillåts använ-
daren att sitta i stolen under en lång period.

 TRYCKFÖRDELNING GER  
AVLASTNING 

 Dynor av hög kvalitet med omfattande tryck-
fördelning. Stöds av ramkonstruktionens 
design.

 ANVÄNDARVÄNLIG
 Gäller eventuella justeringar på stolens funk-

tioner: Dynor, benstöd osv. Visuell och funk-
tionell norsk design som är enkel att förstå för 
assistenter och brukare. Användaren har stor 
möjlighet till variation. Enkel förflyttning.

 ANDRA FÖRDELAR
 � 5 års garanti på chassit 
 � Egen tillverkning som garanterar hög kva-
litet. Skräddarsydda individuella lösningar

 VARIATION AV SITTSTÄLLNING
 Rygg, sits och benstöd är enkla att justera och 

användaren ges möjlighet att ofta ändra läge. 
Det ger en optimal tryckfördelning och tryck-
sårsprevention samt möjlighet att sitta i stolen 
under en längre tid utan problem.

 ERGONOMISK DESIGN ANPASSAD 
FÖR DIN KROPP

 Rotationscentrum vid ryggvinkling och ben-
stödsvinkling är anpassade efter kroppen 
vilket gör att användaren kan röra sig så natur-
ligt som möjligt. Det förhindrar smärta och 
skada över tid.

En rullstol från Netti kan anpassas på många 
sätt och kombineras med många tillbehör. 
Detta skapar förutsättningar för att varje stol 
blir individuellt anpassad utifrån användarens 
behov och ger därför en optimal sittkomfort 
över tid. Hemligheten ligger i interaktionen mel-
lan rullstolsramens ergonomiska design, tillbe-
hören och de unika dynorna från Netti.

Genom denna interaktion garanterar vi:

 � En komfortabel och understödjande sittställ-
ning över en längre period

 � Förebyggande av framåtglidning i stolen och 
därmed en sämre sittställning

 � Ökad aktivitet, bättre respiration, förenklad 
nutrition och förenklad förflyttning i och ur 
stolen

Netti rullstolar erbjuder många möjligheter och har ett stort urval av 
tillbehör. Användaren säkerställer optimal komfort samt en bra håll-
ning och tryckfördelning. Det ger exempelvis en bättre matsituation, 
ger användaren möjligheten att sitta i stolen under långa tidsperio-
der och en förbättring av livskvaliteten vilket leder till att använda-
ren får mer tid att spendera med vänner och familj 

ANVÄNDARE

FAMILJ OCH  
VÄNNERASSISTENT



Temperature Stable

28 °C
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Använd gärna de 7 universella principerna från Netti som hjälp vid 
bedömningen av den optimala sittkomforten. De 7 principerna är  
nödvändiga beståndsdelar för en bra sittposition. Om bara en enda  
av principerna ignoreras skapas potentiella problem för brukaren.

OPTIMAL SITTKOMFORT

1) STABILITET FÖR BÄCKENET

2)  TRYCKFÖRDELNING  
OCH MIKROMILJÖ

3) LÄNDSTÖD

4) SIDOSTÖD

5) STÖD FÖR FÖTTERNA

6) STÖD FÖR ARMARNA

7)  OMVÄXLING 
OCH HUVUDKONTROLLL

DE 7 UNIVERSELLA PRINCIPERNA FÖR GOD SITTKOMFORT

> Läs mer på My-Netti.se
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DET ÄR DEN  
VARDAGLIGA 

GLÄDJEN SOM 
GÖR SKILLNADEN

Den moderna Netti rullstolen garanterar stabilitet, variation, 
avlastning och optimal tryckfördelning. Det är anledningen till 
att rullstolsburna personer med en Netti rullstol kan använda 
stolen under en lång period med bibehållen och avslappnad 

sittställning. Användaren får mer energi över till andra sociala 
aktiviteter som främjar dess hälsa och förbättrar livskvaliteten.
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Med vårt sortiment har vi det 
bästa urvalet av komfortrull-
stolar på marknaden. Både 
rullstolar och dynor är utfor-
made för användare som 
behöver sitta under långa 
perioder.

Som komfortrullstol specia-
lister, är vi alltid tillgängliga. 
Om du behöver råd, tips eller 
hjälp med en utprovning, står 
vi till ditt förfogande 

EN RULLSTOL 
ANPASSAD  
JUST FÖR DIG
ÖKAR LIVSGLÄDJEN

Vad kan vi göra 
för dig?

HENRIK RUNG, CHRISTINA DYLMER OCH MATHIAS OLSSON



My-Netti

CUSTOMIZED
C O M F O R T

III FAMILY
C O M F O R T

MOBILE FAMILY
C O M F O R T

4U FAMILY
C O M F O R T

MINI FAMILY
C O M F O R T

I FAMILY
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EL-KOMFORTRULLSTOL
Äntligen en elektrisk komfortrullstol, 
som erbjuder utmärkta sittegenskaper. 
Se sidan 28.

MAXIMAL ANPASSNING 
FÖR DEN ENSKILDE
Netti III är den rullstol som ger 
störst möjlighet för maximal 
 passform och komfort.  
Se sidan 14.

SPECIALANPASSNINGAR 
SOM TÄCKER DITT BEHOV 
Våra tekniker arbetar ständigt med att 
försöka hitta rätt lösning för använda-
rens specifika behov. Se sidan 45.

MAXIMAL KOMFORT 
FÖR BARN OCH SMÅ 
VUXNA
Hög komfort kvalitet. Perfekt för 
barn med minskad muskelstyrka 
och stabilitet. Se sidan 26.

Oavsett vilket fysiskt funktionsned-
sättning som föreligger, finns det 
alltid en Netti rullstol som passar.  
Vi kallar den: My Netti!

> Läs mer på My-Netti.se

MÅNGA INSTÄLLNINGS-
MÖJLIGHETER
Netti 4U finns i många utföranden. 
Netti 4U serien börjar med en enkel 
stol och fortsätter fram till den mer 
avancerade komfortstolen. Se sidan 32.

LÅG SITTHÖJD  
– FÖR ATT SPARKA  
SIG FRAM
En god lösning för exempelvis 
strokepatienter. Se sidan 24.
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VÄLJRÄTT 
KOMFORTRULLSTOL

DIAGNOSER OCH SJUKDOMAR
Netti I Netti III Netti III EL Netti III HD Netti III XHD Netti Mini Netti Mobile Netti 4U CE Netti 4U CE PLUS Netti 4U CED Netti 4U CED XL Netti Base

Begränsad rörlighet /  
geriatrisk svaghet

Kognitiv försämring efter  
hjärnskada

Demens

Halvsidig förlamning

Multiple Skleros

ALS

Chorea Huntington

Tunga användare

Cerebral pares

Formgjuten sittenhet

Ökad spasticitet

Tetraplegi

Paraplegi

Unga användare

Vid användning av medicinsk 
apparatur

Långa brukare (+ 195 cm)

Små användare (- 150 cm)

  Mycket lämpligt

   Lämpligt

Det är viktigt att välja den rullstol som tillmötesgår 
användarens individuella behöv. Med rätt rullstol, 
säkerställs att varje användare uppnår maximal kom-
fort – även efter flera timmars sittande i rullstolen.

På sidan 105 och framåt visar vi några exempel på 
konfigurerade rullstolar för specifika användargrupper.
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Netti I Netti III Netti III EL Netti III HD Netti III XHD Netti Mini Netti Mobile Netti 4U CE Netti 4U CE PLUS Netti 4U CED Netti 4U CED XL Netti Base

Begränsad rörlighet /  
geriatrisk svaghet

Kognitiv försämring efter  
hjärnskada

Demens

Halvsidig förlamning

Multiple Skleros

ALS

Chorea Huntington

Tunga användare

Cerebral pares

Formgjuten sittenhet

Ökad spasticitet

Tetraplegi

Paraplegi

Unga användare

Vid användning av medicinsk 
apparatur

Långa brukare (+ 195 cm)

Små användare (- 150 cm)

  Mycket lämpligt

   Lämpligt

Våra beställningsblad ger dig en bra översikt över 
alla konfigurationsalternativ – ett bra verktyg när du 
behöver hitta rätt stol. Du finner dem på  
My-Netti.se. Se under fliken "Ladda ner". 
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Kund  
Ordernr.  Kundnr.                        C-‐  
Ref.  Beställare:  
Telefon    

Netti  Mini  levereras  med  följande  standardutrustning:  

 

Rygg   Standard  rygg  med  band.  Ryggen  kan  fällas  ned  vid  transport.  Ryggdyna   Netti  SMART,  fästes  med  kardborre  och  kan  anpassas  steglöst  i  höjd.  
Sittdyna   Netti  SIT.  
Huvudstöd   A  Mini  m/sidostöd.  
Armstöd   Höjdjusterbara  och  avtagbara  .  Justerbara  armstödsdynor  (335x58mm).    Körbygel   Höjd-‐  och  vinkelreglerbar  körbygel.  Broms   Vårdarbroms  och  justerbar  broms  på  övre  ramröret.  90mm  bromsspak.  Benstöd   Universal  benstöd  m/  hel  fotplatta.  Drivhjul   22”  med  snabbkoppling  (QR)  och  vårdarbroms.  Aluminiumdrivringar.  Länkhjul   6”  med  snabbkoppling  (QR).  Tippskydd   Kan  snurras  runt  och  användas  som  tramprör.    Diverse   Transportfäste  och  Netti  verktygssats.    Överdrag   3D  svart  

  

  

  Netti  Mini              Sitthöjd:  Se  översikt  sitthöjd  och  val  av  hjul  på  sista  sidan  

  25  cm        43368         Sittdjup:  Inställning  i  2,5  cm  intervaller  (32,5  -‐37,5cm)  

  30  cm        43369                     35  cm        43370  
  

  

  
Sittdyna  Uno    

 Sittdyna  Uno  3D  25x30  cm*     171801    Sittdyna  Uno  EasyCare  25x30  cm     172001  

 Sittdyna  Uno  3D  30x35  cm*     171803    Sittdyna  Uno  EasyCare  30x35  cm     172003  

  

 Sittdyna  Uno  3D  35x40  cm*     171806    Sittdyna  Uno  EasyCare  35x40  cm     172005  

  
  
Sittdyna  Sit  

 Sittdyna  Sit  3D  25x30  cm   187301    Sittdyna  Sit  EasyCare  25x30  cm   188201  

 Sittdyna  Sit  3D  30x35  cm   187302    Sittdyna  Sit  EasyCare  30x35  cm   188202  

 Sittdyna  Sit  3D  35x40  cm   187303    Sittdyna  Sit  EasyCare  35x40  cm   188203  
    Sittdyna  Sit  3D  °C  25x30  cm   189301     

  

  
 Sittdyna  Sit  3D  °C  30x35  cm   189302     

  

  
 Sittdyna  Sit  3D  °C  35x40  cm   189303     

  

Inkontinensöverdrag  Netti  Dry    
 Inkontinensöverdrag  Dry    25x30  cm   3463    Inkontinensöverdrag  Dry    35x40  cm     3479  

  

 Inkontinensöverdrag  Dry    30x35  cm   3462     
  

  

   Alla  delar  som  ingår  i  GP  standardkonfigureringen  är  markerade  med  orange  och  kommer  levereras  om  inget  annat  val  görs  
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4U CED
C O M F O R T

4U CE PLUS
C O M F O R T

4U CE
C O M F O R T

4U Base
C O M F O R T

4U FAMILY
C O M F O R T

14 NETTI RULLSTOLAR

 � Kardborrerygg med höjdjus-
terbar ryggdyna ger optimalt 
stöd.

 � Uppfällbara armstöd.
 � Djupjusterbara armstödsplat-
tor tillåter användaren att 
komma nära exempelvis ett 
bord.

 � Körbygel som standard

 � Ryggstöd med höjdjuster-
bar ryggdyna

 � Sittbredden kan justeres 
+/- 4 cm

 � Enhands sidostöds system 

 � Den ekonomiska 
 komfortrullstolen

 � Fast ryggstöd
 � Hygieniskt Easy Care-över-
drag på rygg- och sittdyna

 � Lämplig till formgjutna 
sitsar och andra kundan-
passade lösningar

 � Kan också utrustas med 
Netti sitt- och ryggdynor

NETTI 4U FAMILJEN 
OPTIMALA LÖSNINGAR 
FÖR DIG



 
Mycket lättkörd 
 komfortrullstol

 
Kompakt – låg vikt  
och smal totalbredd

 
Enkel att använda

 
Ergonomiska lösningar 
och snygg design



4U FAMILY
C O M F O R T

4U CED
C O M F O R T

16 NETTI RULLSTOLAR

Netti 4U CED har marknadens minsta totala bredd (bara 18 cm 
större än sitsbredden) och en låg totalvikt. Rullstolen passar 
därför särskilt bra på platser där det är ont om plats och i smala 
dörröppningar. Den låga vikten och den hopfällbara ramen gör 
rullstolen lätt att transportera. 

Stolen erbjuder bra ergonomiska lösningar och är användarvänlig. 

GÖR VARDAGEN
ENKLARE

COMPACT
EASY-TO-USE
DESIGN

ERGONOMISK KÖRBYGEL
Körbygeln är ergonomiskt utformad så 
att ledsagaren enkelt kan nå användaren. 
Den kan också steglöst vinklas i höjd för 
att passa olika ledsagares kroppslängd. 
Körbygeln kan även enkelt vinklas nedåt 
vilket gör att stolen tar mindre plats i 
mindre utrymmen. 

NETTI DYNAMIC SYSTEM
Med Netti Dynamic System 
är Netti 4U CED idealisk för 
rullstolsburna personer med 
ofrivilliga rörelser.
Stolen tillmötesgår använda-
rens egna rörelser och ger en 
stabil sittställning och därmed 
bättre tryckfördelning.
Nackstöd, rygg- och sittenhet 
samt benstöd och fotplatta 
anpassar sig istället för att 
hämma användaren. Läs mer 
om Netti Dynamic System på 
sidan 74.
 



30 x 45mm

30mm

45mm
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FLEXIBELT SITTDJUP
Med en Netti 4U CED är det enkelt 
att reglera sittdjupet, utan skifte av 
några delar. Stolen kan djupjusteras 
med hela 8 cm genom att ryggrören 
flyttas. I framkanten av stolen kan sitt-
djupet ökas med ytterligare 5 cm.

ERGONOMISKA ARMSTÖD
Armstöden kan fällas upp bakom rygg-
dynan när de inte används. Genom att 
trycka på den röda knappen som sitter 
under armstödsplattan kan djupet justeras 
steglöst. Detta gör det möjligt att alltid nå 
det optimala läget, både när man sitter i 
stolen vid ett bord eller när man ska ta sig 
upp och ur stolen. 

DESIGN SOM BETYDER NÅGOT
Enkel att använda för ledsagare, eftersom 
alla justeringspunkter är visuellt marke-
rade med en röd färg. 

Sittbredd
CEDS: 

35-43 cm
CED: 

43-60 cm

Sittdjup
S: 37,5-50 cm
 42,5-55 cm

Rygghöjd
50 cm 

(60 cm)

Sitthöjd
46,5-50 (44) cm

utan dyna

Max  
belastning 

CEDS: 130 kg 
CED: 160 kg

Vikt
ca. 30 kg

utan dynor

Tilt
-5° - +20°

Rygg
90°-135°

Krocktestad
ISO 7176-19

Max belastning  
CEDS: 130 kg 
CED: 136 kg



4U FAMILY
C O M F O R T

4U CE PLUS
C O M F O R T

18 NETTI RULLSTOLAR

KOMPAKT
Stolens totala bredd är 
endast 18 cm bredare än 
sittbredden (19,5 cm vid 
användning av vårdar-
broms)

FLEXIBEL RYGGDYNA
Kardborrerygg med valfri ryggdyna. 
En rigtigt god lösning med möjlig-
het för optimal anpassning till den 
enskilde användaren.

ETT PLUS 
NÄR DET GÄLLER 
ANVÄNDARVÄNLIGHET

COMPACT
EASY-TO-USE
PLUS

 D Höjdjusterbar 
ryggdyna
 D Kardborrerygg  
för bättre stöd
 D Flexibel ryggdyna
 D Armstöd som är 
enkla att montera 
av och på
 D Justerbar  
sittbredd  
-/+ 4 cm 



Sitthöjd
46,5-50 cm
utan dyna

30 x 45mm

30mm

45mm

MY-NETTI-TV.COM
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ETT PLUS 
NÄR DET GÄLLER 
ANVÄNDARVÄNLIGHET

“ENHANDS ARMSTÖD”
Det nyutvecklade armstödet ger förbättrad sta-
bilitet och ökad användarvänlighet. Lätt att ta 
bort och placera med en hand.

FLEXIBEL SITTBREDD
Möjlighet finns för justering 
med +/- 4 cm vilket ger stor 
flexibilitet.

 
Netti 4U CE PLUS levereras 
med hygienöverdraget Easy 
Care, som är mycket enkelt 
att rengöra. Stolen passar 
därför bra på t.ex. sjukhus 
och privata inrättningar 
där flera brukare använder 
samma stol.

 
 Brukarbromsen kan fällas 
framåt för smidig i – och 
urstigning. Praktiskt vid 
användning av lyft.

Besök gärna My-Netti.se för hämta 
våra utprovningsprotokoll med alla 
konfigurationsmöjligheter 

JACOB FRIIS-JENSEN 
KUNDSERVICE

Sittbredd
35-50 cm

Sittdjup
S:37,5-45 cm
 42,5-50 cm

Rygghöjd
50 cm 

(60 cm)

Max  
belastning 

135 kg

Vikt
27,5-29 kg
utan dynor

Tilt
-5° - +20°

Rygg
92°-137°

Krocktestad
ISO 7176-19

Max belastning 135 kg



4U FAMILY
C O M F O R T

4U CE
C O M F O R T
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DEN ENKLA
KOMFORTRULLSTOLEN

VARIERANDE SITTPOSITION 
En rygglutning på 45° och en sit-
slutning på upp till 20° möjliggör 
många olika sittpositioner. För 
enklare omändring kan sitsen lutas 
framåt med 5°.

RYGGDYNA MED INTEGRERAT LÄND-RYGGSTÖD
Ryggstödet är ergonomiskt utformat och de inbyggda 
sidostöden ger stöd för överkroppen. 

Netti 4U CE är den ekonomiska varianten av modellen CE PLUS, 
med samma vikt och samma bredd. Stolen har en totalvikt på 
endast ca. 28 kg. Netti 4U CE är enkel att skjuta framför sig 
och att manövrera, även där det är trångt. Tack vare logiskt 
uppbyggda och placerade funktioner är Netti 4U CE enkel att 
manövrera för brukare och ledsagare. Den här stolen passar 
framförallt brukare utan specialbehov.

COMPACT
EASY-TO-USE



30 x 45mm

30mm

45mm

 
Stolens totala bredd är 
endast 18 cm bredare än 
sittbredden – 19,5 cm med 
vårdarbroms.

 
 Levereras med det hygien-
siska överdraget Easy 
Care som är lätt att ren-
göra. Stolen passar därför 
bra på exempelvis sjuk-
hus och inrättningar där 
flera kan tänkas använda 
samma stol.

 
Hos Netti 4U CE kan sitt-
djupet enkelt ställas utan 
byte av delar. Varje stols 
djup kan justeras hela 8 
cm bara genom inställning 
av fästet mellan stolens 
ryggdel och sittdel.

Sittbredd
40-50 cm

Sittdjup
42,5-50 cm

Rygghöjd
50 cm

Sitthöjd
46,5-50 cm
utan dyna

Max  
belastning 

125 kg

Vikt
ca. 28 kg

utan dynor

Tilt
 -5° - +20°

Rygg
92°-137°

Krocktestad
ISO 7176-19

Max belastning 125 kg



4U FAMILY
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KOMPAKT
Stolens totala bredd är 
endast 18 cm bredare än 
sittbredden – 19,5 cm med 
vårdarbroms.

SPECIALSITSAR MED 
NETTI KOMFORT

RYGGSTÖDETS DESIGN 
MÖJLIGGÖR FLERA 
OLIKA LÖSNINGAR
Netti 4U BASE har tagits fram för att erbjuda 
en optimal lösning vid användning av person-
ligt anpassade sitsar samt formgjutna sitsar. 
Ryggrören är utformade för att passa ett stort 
urval av  personligt anpassade sitsar.

FORMGJUTNA SITSAR



30 x 45mm

30mm

45mm
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FLEXIBLA ARMSTÖD
När armstöden inte används kan de 
svängas tillbaka helt. Genom att trycka på 
den röda knappen vid armstödsdynan kan 
dynan skjutas framåt och bakåt i djupled till 
en idealisk position. Detta gäller oavsett om 
användaren sitter i stolen, vid ett bort, eller 
ska resa sig upp från rullstolen.

OMVÄXLANDE SITTSTÄLLNING
Möjligheten för att ändra sits- och rygg-
vinkling ger variation i sittställningen, och 
därmed möjligheten till ro och nödvändig 
vila samt optimal tryckfördelning över tid.

Sittbredd
35-50 cm

Sittdjup
42,5-55 cm

Rygghöjd
50 cm 

(60 cm)

Sitthöjd
46,5-50 cm
utan dyna

Max  
belastning 

125 kg

Vikt
28-29,5 kg
utan dynor

Tilt
-8° - +22°

Rygg
92°-137°

Krocktestad
ISO 7176-19

Max belastning 125 kg

Med Netti Dynamic System är Netti 4U 
Base en idealisk rullstol för användare 
med ofrivilliga rörelser.
Stolen anpassar sig efter användarens 
rörelser och ger en stabil sittställning 
och bättre tryckfördelning.
Huvudstöd, rygg- och sittenhet, ben-
stöd och fotplatta anpassar sig efter 
användarens rörelser.
Läs mer på sidan 74 eller kontakta oss 
för mer information

BIRTHE SPIERTZ
KUNDSERVICE 



Alu Rehab ApS 
Hägervägen 6
291 43 Kristianstad

T: 08 6500037
F: 08 6500047
info@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry

T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
info@My-Netti.com My-Netti.se

TUSENTALS AV 
KOMBINATIONER 
UTFORMADE FÖR 
ATT PASSA DIG

KONTAKTINFORMATION:


