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arbetsstolar för tunga brukare

Att finna avlastning
Att vara överviktig är ofta problematiskt på flera sätt. Ett dilemma är att
kroppen belastas mycket – vilket medför värk i leder, knän och i rygg.
Att finna avlastning på olika sätt är då mycket viktigt.
Bekväm och stabil

En funktionell och stabil stol ger brukaren avlastning
och därmed kan onödigt slitage på kroppen undvikas.
Att kunna sitta bra i en stol men även kunna förflytta
sig i denna både horisontellt och vertikalt innebär också
att man kan vara mer självständig i sitt dagliga liv vilket
medför bättre livskvalitet. Men då ställs stora krav på
funktion och kvalitet. Stolen ska vara stabil men även
bekväm. Lättrullade hjul för enkel förflyttning och en
tillförlitlig broms när man reser sig. Samtidigt skall
stolens funktioner vara enkla att ställa in. Kort sagt –
stolen ska fungera i alla situationer.

Valfrihet

Med olika extra stoppade sitsar, dubbla ryggmekanismer
och lyftpelare, extraförstärkt stativ, olika hjul och tillbehör
komponerar man enkelt en stabil och funktionell stol.
Gasfjäder eller elektrisk höjdinställning gör det enkelt
att ställa in rätt arbetsställning både vid ett bord och
köksbänk. REAL 9200 TWIN EL är en arbetsstol, moduluppbyggd för enkel individuell anpassning, speciellt
utvecklad som sitt-/förflyttningshjälpmedel för något
tyngre brukare. Den elektriska REAL 9200 TWIN EL
fungerar även utmärkt som uppresningshjälp. Den har
en lyfthöjd på hela 28 cm och har kapacitet att klara en

brukarvikt upp till 275 kg. Den manuella REAL 9200
TWIN har en lyfthöjd på 20 cm och klarar brukarvikt
upp till 180 kg. Till REAL 9200 TWIN EL väljer man
storleken på den extra stoppade sitsen och den ergonomiskt utformade ryggen efter behov.

Kvalitet som varar länge

Olika dubbla ryggmekanismer ger bra stabilitet och
stora justeringsmöjligheter. Ryggen är ställbar i höjd,
djup och vinkel. Stolen har ett extraförstärkt helsvetsat
X-underrede med lättmanövrerad broms. Bromsen har
en datorberäknad lyftkurva för att kunna låsas med
minsta möjliga kraft. För de som finner att stolen är
svår att bromsa finns elektrisk broms som tillval. Hög
frigång klarar mattor och trösklar. De lättrullade hjulen
underlättar förflyttning i stolen. De har dammtäta
SKF-kullager i hjul och bygel. Extra slitstark hjulbana
och förstärkt bygel bidrar ytterligare till många års
bekymmersfri funktion. Stolens många genomtänkta
alternativ och tillbehör låter användaren bestämma
utförandet. En individuellt anpassad stol gör det enklare
att leva ett aktivt liv hemma och på arbetsplatsen.
REAL -stolen utvecklas och tillverkas i Sverige.
Högt ställda kvalitetskrav borgar för många års trygg
användning.
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REAL 9200 TWIN MANUELL

REAL 9200 TWIN EL
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X-stativ, 52x56 cm (bxd).
Hög rygg standard eller Medic ryggfällning.
Hjul XL-, SL-, BSL-hjul 100 mm.
Gasfjäder fixlyftomat.
Sitthöjd standard 42-62, låg 34-48 cm.
Sits:
Bredd 52, 62, 72 cm.
Djup 40, 45, 50 cm.
• Rygg:
Bredd 46, 56, 66 cm.
Höjd 43 cm.
• Fällbara armstöd 35, 30 eller 25 cm.
• Brukarvikt max 180 kg.

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

X-stativ, 52x56 cm (bxd).
Hög rygg standard eller Medic ryggfällning.
Hjul XL-, SL-, BSL-hjul 100 mm.
Ellyftomat.
Sitthöjd standard 44-72, låg 36-56 cm.
Sits:
Bredd 52, 62, 72 cm.
Djup 40, 45, 50 cm.
• Rygg:
Bredd 46, 56, 66 cm.
Höjd 43 cm.
• Fällbara armstöd 35, 30 eller 25 cm.
• Brukarvikt max 275 kg.

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

