Generati

on 2015

En barnstol med låg vikt
med möjlighet att växa i

Generation 2015

Innovativ och justerbar,
rullstolen med möjlighet att
växa i
En sak som är säkert är att barn växer!
Därför har Simba möjligheten att den
kan djupjusteras 4 cm utan ytterligare
delar. Även 2 cm breddjustering är
möjlig utan att ytterligare delar
behövs.
Simba – din lojala följeslagare!

6 färger på klädsel

EN DESIGN SOM PASSAR BARN
Med självständighet kommer självförtroende. Varje centimeter på Simba är designad för att
ge barnen bästa möjliga åtkomst till drivhjulen och därmed en effektiv körning. Med
egenskaper så som abduktionsfronten, uppfällbar, vinkeljusterbar fotplatta och safaribromsen
som är integrerad i sidoskydden, kan barnen själva nå hjulen, flytta i och ur rullstolen och nå
bromsarna utan att de är ivägen under körning.

DET HANDLAR OM ERGONOMI

FULLT JUSTERBART BLOCK

Körbågen kan enkelt justeras i vinkel och höjd för
att uppnå en ergonomisk körställning. Det nya
stabiliseringsstaget förstärker ryggen, särskilt när
körhandtag används.

Det optimerade blocket erbjuder full justerbarhet
av den bakre sitthöjden, tyngdpunkt och kamber
utan att kompromissa med prestanda.

SAFARIBROMSEN

SIMBA – EN INNOVATIV DESIGN

Med den uppdaterade safaribromsen kan du
stanna snabbt och säkert.

Den snygga designen på länkhjulshusen i kombination
med innovativa carbotecture gafflar, som är tillverkade av
extremt lätt och starkt högteknologiskt material, gör att
rullstolen blir något lite lättare.

FÄGGLADA TILLVAL
Vi vill gärna att Simba blir ett uttryck för varje
barns unika personlighet. Förutom dess snygga
ram och design, är det också möjligt att välja
färg på ramen. Inte mindre än 28 fina
ramfärger och 6 olika färger på klädseln,
färgade länkhjulsgafflar och ett stort utbud av
olika ekerskydd finns att välja på.

28 ramfärger

TEKNISK SPECIFIKATION
Max. brukarvikt:

65 kg

Sittbredd:

22 – 36 cm (+2 cm utan ytterligare delar)

Sittdjup:

24 – 38 cm (+4 cm utan ytterligare delar)

Främre sitthöjd:

36 – 48 cm

Bakre sitthöjd:

29 – 46 cm

Rygghöjd:

20 – 40 cm

Ryggvinkel:

-16° till +20°

Ram:

rak eller abduktionsfront (3 cm på respektive sida)

Knävinkel:

95°

Länkhjul:

3"/4"/5"/6"

Drivhjul:

20"/22"/24"

Produktens vikt:

från 8 kg

Färger:

28 färger

Krocktestad:

ja

För ytterligare information om produkten och dess konfigurering se beställningsunderlaget på vår hemsida.
Detta dokument kan också visas i större format i en PDF-fil på www.SunriseMedical.se
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