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Vi har kørestolsstel både til indendørs- og 
udendørs brug. Vores kørestolsstel er spe-
cielt udviklet til vores modulopbyggede 
siddesystemer og individuelle formstøbte 
sæder. Hvis du vælger et af vores køres-
tolsstel, når du vælger et sæde fra os, sikres 
du den bedst mulige kombination af sidd-
esystem monteret på et kørestolsstel.

Da vi begyndte at udvikle og tilbyde kørestole 

i 1990, var visionen at kunne opfylde alle bru-

gernes behov. I dag har vi kørestole, der passer 

til de fleste mennesker. vores kørestole er lette 

at tilpasse til forskellige siddesystemer og giver 

plads til f.eks. fodstøtte, armlæn og rygvinkler. 

De har alle gode tilt muligheder, da vi ved, at det 

er vigtigt at kunne hvile og slappe af. Mange af 

vores kørestole har “tilt in space”.Der er mange 

forskellige muligheder og varianter af hjul for at 

passe så mange behov som muligt.

Hvilket siddesystem passer sammen med 
hvilket kørestolsstel:

Kørestolsstel 

SIDDESYSTEM
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Pro Flex

Hvilke størrelser og typer af siddesystem passer sammen med 
hvilke størrelser og typer af kørestolsstel?

Find svaret her:

KØRESTOLSSTEL

X¹   Ved valg af gaspatronstilt

X²   Afhængigt af hvilken størrelse hjul man vælger

X3   Anvend adapterplade 385243

X⁴   Afhængigt af det formstøbte sædes størrelse
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Galileo er et fleksibelt og letkørende 
kørestolsstel til børn og unge.
Stellets kompakte konstruktion gør at det 
passer perfekt, når man har behov for et 
mindre kørestolsstel. Endelig er det en-
kelt at justere,  så det nemt kan tilpasses 
den enkeltes behov og mål.

•    Centralbremse på baghjulene 

•    Meget let stel og letkørende

Størrelser      6 stk.
Farve     Sort
Vægt    13,5 kg

Belastningsvægt    120 kg
Tilt     40°
Højdejusterbar     Ja
Sædehøjde (min)  41,5 cm*
Sædehøjde (max)  49 cm*

* Målene ændres afhængig af, hvilket sidde-
system og hvilke størrelse hjul du vælger.

Mika er et stabilt kørestolsstel til indendørs- 
og udendørsbrug, som tilbyder mange 
justeringsmuligheder bl.a. gennem sin 
mekanik under sædepladen. Der findes to 
typer rammer, en standard og en Y-ramme.
Sidstnævnte giver ekstra plads til fodstøtten. 
Af tilbehør tilbydes bl.a.
anti-tip støtte og tippepedal.

• Meget funktionel og et godt tilt

• Indendørs- og udendørsstel

Størrelser      4 stk.
Farve      Sølvgrå/sort
Vægt     16 kg

Belastningsvægt    130 kg
Tilt     +30°
Sædehøjde     41/46 cm
Hjul     12”, 20”,  
     22”, 24”

Crashtestet     Godkendt

Galileo
Fleksibel og letkørende

Mika
Stabil og letkørende
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Zitzi Flipper Pro er et indendørsstel med 125 mm 
hjul, så man nemt kan køre over måtter, dørtrin og 
andre forhindringer. Det findes i to varianter; ma-
nuel eller elektrisk. Man kan enkelt tilte sædedelen
uden at det forårsager instabilitet i kørestolsstellet.
 
+  Tilbydes i 4 størrelser (Manuel eller  

    elektrisk højde- & tiltjustering)

+  Forskellige kørehåndtag

Størrelser  4 stk.
Kombinationer 7 stk.

Belastningsvægt  35/50/75/135 kg
Tilt 0° til +30° / -5° til +25°
Højdejusterbar Ja
Sædehøjde (min) 21 / 36 cm*
Sædehøjde (max) 61 / 68 cm*

Hjul, standard 125 mm 

* Dimensioner angiver chassis højde og ændres
   afhængigt af hvilket siddesystem, du vælger

OBS! Størrelse 1 har ikke gaspatrontilt

Zitzi 
Flipper Pro
Hi-low indendørsstel

Eksempel på tilbehør

KørebøjleStor kørebøjle Hel fodstøtte 
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Zitzi Flipper Pro Flex er et højde- og sænkebart køres-
tolsstel til både indendørs- og udendørsbrug. Mulighed 
for at tilte sædeenheden uden at det påvirker vægt-
fordelingen.

Tilbydes i 3 udformninger:
+  Manuel højde- og sænkefunktion/Manuel tilt 

+  Elektrisk højde- og sænkefunktion/Manuel tilt 

+  Elektrisk højde- og sænkefunktion/El-tilt

Størrelser  1 stk.
Modeller 2 stk. 
Vægt 31 kg

Belastningsvægt  95 kg
Tilt 0° til +30° / -5° til +25°
Højdejustering 29-65 cm* 
Hjul 12”, 16”

Totalbredde 63 cm
Totallængde 81 cm

Crashtestet Godkendt

* Dimensioner angiver chassis højde og ændres  
  afhængigt af hvilket siddesystem, du vælger

Zitzi 
Flipper Pro Flex
Hi-low inden- og udendørsstel 

Eksempel på tilbehør

Anti-tip støtteTippepedal RetningsholderTransportbeslag Delt fodstøtte 

CRASHTESTET
GODKENDT
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Zitzi Guppy er et lille, let og fleksibelt kørestolsstel 
med gode køreegenskaber. Passer perfekt sammen 
med Zitzi Delfi Pro og små Anatomic formstøbte 
sæder. 

Zitzi Guppy har flere fordele:
+ Enkel at balancere 

+ Mange valgmuligheder 

+ Crashtestet og godkendt

+ Mulighed for hjælpemotor (E-drive)

+ Helt i aluminium

Størrelser  2 stk.
Farve  Sort
Vægt 14 kg

Belastningsvægt  70 kg
Tilt 0° til +32° / -7°til +25°
Sædehøjde 46 cm
Hjul 16”, 20”, 22”, 24”

Crashtestet Godkendt

Zitzi 
Guppy
Lille, let og fleksibel

Eksempel på tilbehør

opklappelig fodpladeAnti-tip støtte Fodstøtte delt E-drive

CRASHTESTET
GODKENDT
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Zitzi Seabass Pro er et kørestolsstel til større 
siddesystemer og Anatomic formstøbte sæder.
Det er muligt at tilte sædedelen uden at 
påvirke tyngdepunktet i stellet.  (tilt in space). 

Zitzi Seabass Pro fordele er blandt andet:
+ Tilbydes i to sædehøjder

+ Mange tilbehørs- og justeringsmuligheder

+ Tilbydes i 3 størrelser med drivhjul fra 12-24”

+ Mulighed for hjælpemotor (E-drive)

+ Crashtestet og godkendt

Størrelser  3 stk.
Farve  Sort
Vægt 20 kg

Belastningsvægt  135 kg
Tilt 0° til +35° / -7° til +28°
Sædehøjde 41/46 cm
Hjul 12”, 16”, 20”,  
 22”, 24”

Crashtestet Godkendt

Zitzi 
Seabass Pro
Til de større siddesystemer

Eksempel på tilbehør

Anti-tip støtteTippepedal E-driveSkærm Fodstøtte delt Armlæn

CRASHTESTET
GODKENDT
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