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OUR VALUES: STUNNING DESIGN, SWISS PRECISION QUALITY, DRIVING 

PERFORMANCE & MOBILITY, LIGHTNESS & EASY HANDLING

«I hope that your küschall wheelchair will become a trustful, reliable friend.»
 Rainer Küschall, Founder of Küschall AG

Küschall is well-known for being at the cutting-

edge of manual active wheelchair production, 

creating  design-led models that combine 

superior driving  performance with revolutionary 

functionality and striking, contemporary 

aesthetics. Since 1978 and thanks to its founder 

Rainer Küschall, himself tetraplegic, küschall 

has developed several new solutions that have 

 improved the quality of life for thousands of 

people. Being part of the Invacare Group since 

1995, küschall constantly pays great attention 

to innovation and design as well as  quality and 

driving performance. 

In 2013, we were proud to celebrate our 35 

years of  existence with you – 35 years of 

partnership during which we have strengthened 

our relationship with you, our clients, whether 

you are wheelchair users,  providers or 

therapists. We are glad to work for you and will 

 continue with the same values in the future. 

With a range of eight active wheelchairs of 

both rigid and foldable types, we hope you will 

find the product that meets your needs and 

expectations. Find more  information and the 

very latest news about küschall and its products 

on the küschall website: www.kuschall.com.
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«In this year’s edition of the catalogue, Küschall will present for the first time users with different 
conditions – visible and non visible disabilities.» The Küschall Marketing-Team

Stunning design. At küschall, we truly believe what is 

most important is not the wheelchair itself, but the 

person! With their sleek and minimal design, küschall 

wheelchairs aim to enhance your daily life and 

 activities!

Precision comes first.  All kuschall wheelchairs have 

to pass strong quality and field tests when developed, 

but also each küschall wheelchair is closely  examined 

 before leaving the  factory. All measurements are 

checked, and  functionality and driving performance 

tests are performed. There is no compromise: they are 

all perfect before we ship them to you.

Driving performance & mobility. We aim to develop 

products which will provide the best possible driving 

performance and make everyday life easier! Küschall 

prides itself on its innovation strength, top quality 

material, smart mechanical assembling  solutions to 

achieve impressive frame rigidity and  stiffness, but 

also high adjustability, to offer you both perfect driving 

performance and the most efficient and ergonomically 

correct active sitting position.

Lightness & easy handling. Offering you the best is 

our goal. Particularly versatile and functional, küschall 

wheelchairs are also lightweight. They are convenient 

to handle and easy to transport, and thanks to their 

compact size, they will also fit in even the smallest 

 places.

WHAT KÜSCHALL STANDS FOR, OUR VALUES
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Frog Legs forhjul
Med disse ekstremt holdbare forhjul er din kørestol 

klar til hverdagens kørsel og slitage.

Frog Legs giver uhyre lille  rullemodstand og 

gør kørestolen let at køre på alle typer underlag. 

Bredde ca. 36 mm.

Sort rygslag
Dette rygslag til velcroryggen har refleksstribe for bedre 

at blive set i mørke. Desuden er der en lomme med 

magnetlås til mindre ejendele.

CarboLife drivringe
• Curve L er velegnet for kørestolsbrugere 

med komplet håndfunktion. Den 

innovative profil giver et optimalt 

ergonomisk greb samtidig med, at det 

stabiliserer håndleddet. 

• Gekko har et perfekt ergonomisk greb 

til brugere med nedsat håndfunktion. 

Det robuste gummiindlæg, der er fuldt 

integreret i profilen, øger friktionen og 

forbedrer yderligere grebet.
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Lancering af  küschall Competition:  
Den første kørestol med en minimal ramme (monotube)

Rainer Küschall vandt Designer Award  
fra Museum of Modern Art (MoMA) i New-York

Indvielse af den første fabrik  
i Allschwil (Schweiz)

«küschall design AG»  
bliver en del af Invacare

Videreudvikling af küschall K-Series familien
med AirLite og «Pro» optioner i titanium og carbon

Lancering af den nye küschall Champion  
den første foldbare fastrammekørestol!

Lancering af Champion SK –  
verdens mindste foldbare fastrammekørestol

Lancering af küschall Advance

Lancering af küschall
Champion første generation

Grundlæggelse af «Küschall of Switzerland»

Lancering af küschall K-Series familien
(K3 og K4)

Ny fabrik i   
Witterswil (Schweiz)

Lancering af küschall R33

Ny generation af  
küschall K-Series

küschall fejrer  
35 års jubilæum

1985/ 
    1986

2016

2015

2013

2012

2010

2009

2007

2005

2000

1997

1995

1988

1986

1978

Lancering af the KSL

Lancering af küschall K-Nova, en særudgave af  
k-series med hundredevis af Swarovski® krystaller

77
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Med The KSL ønskede vi at skabe noget 

lidt ud over det sædvanlige. The KSL 

er den letteste, mest enkle kørestol, 

men også den mest faste kørestol, 

vi nogensinde har produceret. For at 

kunne gøre dette, måtte vi tænke over 

hver eneste detalje. Ikke bare for at gøre 

kørestolen lettere og mere robust - men 

også for at opnå den bedste kvalitet. 

Resultatet er mere end en kørestol. 

Det er The KSL.

L EV
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Totalvægt
ca. 6.8 kg

Max. sikker vejhældning
7°

Sædehøjde 
for: 450 – 530 mm
bag: 400 – 480 mm
interval 10 mm

Underbenslængde 
350 – 500 mm
interval 10 mm

Venderadius
920 – 1230 mm

Transportvægt
uden drivhjul
ca. 4.3 kg

Sædebredde
340 – 440 mm
interval 20 mm

Sædedybde
385 – 485 mm
interval 25 mm

Balancepunkt
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Totalbredde
SB + 170 mm

Max. brugervægt
100 kg

Ryghøjde 
270 – 420 mm
interval 15 mm

Rygvinkel
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Totallængde
75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm

Rammevinkel
75° / 90°
V-formet eller indsnævret

L IV E T
Helt fantastisk og superlet Få indgraveret dit eget logo eller navn i 

forhjulsophænget

Masser af flotte detaljer

Vælg mellem fast eller foldbar ryg

Carbon aksel

Minimalistisk og elegant designet

TEKNISKE DATA 
THE KSL

L EV
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En helt fast carbon sædeplade udstyret med 
fleksible smalle ribber, der giver en perfekt 
balance mellem komfort og trykfordeling

Vælg stolen designet med din personlige 
yndlingsfarve

Vælg en ekstra forramme med en anden farve eller 
knævinkel. Skiftes enkelt uden brug af værktøj

Smart design med øje for detaljer

Alt justeres i forhold til sædemodulet, så de 
bedste køreegenskaber opnås

Enkel at skille ad uden brug af værktøj ved 
transport

10
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Totalvægt
ca. 8.8 kg

Max. sikker vejhældning
7°

Sædehøjde 
for: 450 – 550 mm
bag: 390 – 490 mm
trinløs justerbar

Underbenslængde 
220 – 520 mm
trinløs justerbar

Venderadius
920 – 1230 mm

Transportvægt
uden drivhjul
ca. 6.2 kg

Sædebredde
340 – 460 mm
interval 20 mm

Sædedybde
360 – 520 mm
interval 20 mm

Balancepunkt
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm
trinløs justerbar

Totalbredde
SB + 170 mm

Max. brugervægt
125 kg

Ryghøjde 
270 – 480 mm
interval 15 mm

Rygvinkel
78° / 82° / 86° / 90° / 94°

Totallængde
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

Rammevinkel
75° / 90°
V-formet eller indsnævret

 

Det vigtigste er altid brugerens 

behov. Brugerne fortæller os, hvad 

de ønsker og har behov for. Derfor 

har vi med küschall Advance 

udviklet en kørestol, der har 

individuelle justeringsmuligheder 

ned til mindste millimeter. På 

Advance tager vi udgangspunkt 

i et unikt carbonsæde og resten 

justeres ud fra sædets placering. 

Advance er beregnet til brugeren, 

som ønsker en enestående aktiv 

fastrammekørestol, der kan klare at 

køre overalt og som måske ønsker 

mulighed for at kunne skifte farve 

eller knævinkel efter behov.

TEKNISKE DATA 
ADVANCE
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K-Series er fremstillet 

til aktive brugere, som 

ønsker en flot, super 

enkel og smart designet 

kørestol, samtidig med 

flere justeringsmuligheder 

af fx balancepunktet for 

dermed at opnå de bedste 

køreegenskaber.

Totalvægt
ca. 7,8 kg

Max. sikker vejhældning
7°

Sædehøjde 
for: 450 – 520 mm
bag: 390 – 490 mm
interval 10 mm 

Underbenslængde 
290 – 480 mm
interval 10 mm 

Venderadius
920 – 1230 mm 

Transportvægt
uden drivhjul
ca. 5,1 kg 

Sædebredde
320 – 500 mm
interval 20 mm 

Sædedybde
350, 375-525 mm
interval 20 mm

Balancepunkt
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Totalbredde
SB + 170 mm 

Max. brugervægt
130 kg (Alu)  
120 kg (Ca / Ti)

Ryghøjde 
270 – 480 mm
interval 15 mm 

Rygvinkel
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Totallængde
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm 

Crashtestet jvf 
ISO 7176 19

Rammevinkel
75° / 90°
V-formet eller indsnævret

Kan designes i et utal af smarte nye farver K-Series kan vælges i: aluminium, titanium eller 
carbon

Mange individuelle justeringsmuligheder sikrer en 
stol, der altid passer perfekt

Mulighed for valg af stropsæde giver en optimal 
siddestilling og trykfordeling

TEKNISKE DATA 
K-SERIES
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Foldes sammen uden brug af værktøjEn foldbar “fastrammekørestol”

Lille og klar til transport

22 cm

33 cm

Forrammen kan foldes ind under sædet ved 
transport

Den helt unikke foldemekanisme sikrer en helt 
fast kørestol

Verdens mest kompakte kørestol

Champion er vores foldbare 

fastrammekørestol. Og nu 

er Champion optimeret 

yderligere med en unik 

mulighed, så stolen kan foldes 

helt sammen: klar til transport. 

Når du skal ud at rejse - på 

ferie eller business, eller bare 

skal have din højaktive kørestol 

med i bilen under transport, 

kan der være behov for, at 

kørestolen kan blive minimal 

og pakkes i en taske.

14



Totalvægt
ca. 9.2 kg

Max. sikker vejhældning
7°

Sædehøjde 
for: 450 – 540 mm
bag: 390 – 490 mm
trinløs justerbar

Underbenslængde 
320 – 500 mm
trinløs justerbar

Venderadius
920 – 1230 mm

Transportvægt
uden drivhjul
ca. 6.7 kg

Sædebredde
360 – 480 mm
interval 20 mm

Sædedybde
340 – 480 mm
interval 20 mm

Totalbredde foldet
ca. 285 mm

Totalbredde
SB + 160 mm

Max. brugervægt
125 kg

Ryghøjde 
300 – 465 mm
interval 15 mm

Rygvinkel
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Totallængde
75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm

Rammevinkel
75° / 85°
V-formet eller indsnævret

TEKNISKE DATA 
CHAMPION

   AT LEVE 
UDEN
 GRÆNSER
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Mærke THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL CHAMPION

Beskrivelse Super let En helt ny oplevelse Lethed og elegance Unik foldemekanisme

Model Fastrammekørestol Fastrammekørestol Fastrammekørestol Foldbar kørestol

Max. brugervægt 100 kg 125 kg 130 kg (Alu)  
120 kg (Ca / Ti)

125 kg

Totalvægt ca. 6.8 kg ca. 8.8 kg ca. 7.8 kg ca. 9.2 kg

Transportvægt uden drivhjul ca. 4.3 kg ca. 6.2 kg ca. 5.1 kg ca. 6.7 kg

Totallængde 75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm

Totalbredde SB + 170 mm SB + 170 mm SB + 170 mm SB + 160 mm

Totalbredde foldet N/A N/A N/A ca.  285 mm

Rammevinkel 75° / 90°
V-formet eller indsnævret

75° / 90°
V-formet eller indsnævret

75° / 90°
V-formet eller indsnævret

75° / 85°
U-formet eller indsnævret forramme

Sædebredde 
(SB)

340 - 440 mm 
(interval 20 mm)

340 - 460 mm 
(interval 20 mm)

320 – 500 mm
(interval 20 mm)

360 - 480 mm 
(interval 20 mm)

Sædedybde 
(SD)

385 - 485 mm
(interval 25 mm)

360 - 520 mm 
(interval 20 mm)

350, 375-525 mm
(interval 20 mm)

340 - 480 mm 
(interval 20 mm)

Sædehøjde 
(SH)

for: 450 - 530 mm
bag: 400 - 480 mm 
(interval 10 mm)

for: 450 - 550 mm
bag: 390 - 490 mm 
trinløs justerbar

for: 450 - 520 mm 
bag: 390 - 490 mm 
(interval 10 mm)

for: 450 - 540 mm 
bag: 390 - 490 mm 
(trinløs justerbar)

Underbenslængde
(UL)

350 - 500 mm 
(interval 10 mm)

220 - 520 mm
trinløs justerbar

290 - 480 mm
(interval 10 mm)

320 - 500 mm
(trinløs justerbar)

Ryghøjde 
(RH)

270 - 420 mm 
(interval 15 mm)

270 - 480 mm 
(interval 15 mm)

270 - 480 mm 
(interval 15 mm)

300 - 465 mm 
(interval 15 mm)

Rygvinkel 
(RV)

74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Max. sikker vejhældning 7° 7° 7° 7°

Venderadius 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm

Crash test - - Godkendt -

 

O
V

E
R

SI
G

T

Alle mål og vægtangivelser er baseret på sædebredde 400 mm, sædedybde 400 mm i letteste og mest kompakte konfiguration. 
Vægt og mål kan variere i forskellige konfigurationer.
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Mærke THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL CHAMPION

Beskrivelse Super let En helt ny oplevelse Lethed og elegance Unik foldemekanisme

Model Fastrammekørestol Fastrammekørestol Fastrammekørestol Foldbar kørestol

Max. brugervægt 100 kg 125 kg 130 kg (Alu)  
120 kg (Ca / Ti)

125 kg

Totalvægt ca. 6.8 kg ca. 8.8 kg ca. 7.8 kg ca. 9.2 kg

Transportvægt uden drivhjul ca. 4.3 kg ca. 6.2 kg ca. 5.1 kg ca. 6.7 kg

Totallængde 75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm

Totalbredde SB + 170 mm SB + 170 mm SB + 170 mm SB + 160 mm

Totalbredde foldet N/A N/A N/A ca.  285 mm

Rammevinkel 75° / 90°
V-formet eller indsnævret

75° / 90°
V-formet eller indsnævret

75° / 90°
V-formet eller indsnævret

75° / 85°
U-formet eller indsnævret forramme

Sædebredde 
(SB)

340 - 440 mm 
(interval 20 mm)

340 - 460 mm 
(interval 20 mm)

320 – 500 mm
(interval 20 mm)

360 - 480 mm 
(interval 20 mm)

Sædedybde 
(SD)

385 - 485 mm
(interval 25 mm)

360 - 520 mm 
(interval 20 mm)

350, 375-525 mm
(interval 20 mm)

340 - 480 mm 
(interval 20 mm)

Sædehøjde 
(SH)

for: 450 - 530 mm
bag: 400 - 480 mm 
(interval 10 mm)

for: 450 - 550 mm
bag: 390 - 490 mm 
trinløs justerbar

for: 450 - 520 mm 
bag: 390 - 490 mm 
(interval 10 mm)

for: 450 - 540 mm 
bag: 390 - 490 mm 
(trinløs justerbar)

Underbenslængde
(UL)

350 - 500 mm 
(interval 10 mm)

220 - 520 mm
trinløs justerbar

290 - 480 mm
(interval 10 mm)

320 - 500 mm
(trinløs justerbar)

Ryghøjde 
(RH)

270 - 420 mm 
(interval 15 mm)

270 - 480 mm 
(interval 15 mm)

270 - 480 mm 
(interval 15 mm)

300 - 465 mm 
(interval 15 mm)

Rygvinkel 
(RV)

74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Max. sikker vejhældning 7° 7° 7° 7°

Venderadius 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm

Crash test - - Godkendt -
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Accentfarver THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL CHAMPION

1. Blå ✓ - ✓ ✓

2. Arktisk blå ✓ ✓ ✓ ✓

3. Grøn ✓ - ✓ -
4. Tekno grå ✓ ✓ ✓ ✓

5. Krom ✓ ✓ ✓ ✓

6. Champagne ✓ ✓ ✓ ✓

7. Kobber ✓ - ✓ -
8. Komet rød ✓ ✓ ✓ ✓

5. Krom4.  Tekno grå 8. Komet rød7. Kobber6. Champagne1. Blå 2. Arktisk blå 3. Grøn

Chassisfarver THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL CHAMPION

1. Sølvblå ✓ - ✓ ✓

2. Mercur blå ✓ ✓ ✓ ✓

3. Mint grøn - - - ✓

4. Elfenbenhvid ✓ ✓ ✓ ✓

5. Neon pink*** - - ✓ -
6. Neon rød*** - - ✓ -
7. Pink ✓ - ✓ ✓

8. Mat sort ✓ ✓ ✓ ✓

9. Antrasit grå ✓ - ✓ -
10. Sølvblank - ✓ ✓ -
11. Neon grøn*** - - ✓ -
12. Neon gul*** - - ✓ -
13. Solgul ✓ ✓ ✓ ✓

14. Dynamisk orange ✓ ✓ ✓ ✓

15. Atom violet ✓ - ✓ ✓

16. Blank sort ✓ - ✓ ✓

17. Royal blå - ✓ ✓ ✓

18. Grå ✓ - ✓ ✓

19. Mat rød - - ✓ -
20. Bronze - - ✓ -
21. Royal rød ✓ ✓ ✓ ✓

22. Flammende lilla - - ✓ -
23. Titanium frame - - ✓ ✓

24. Carbon frame - - ✓ ✓

* Materiale farver - ingen farveeffekt          ** Tilpas din stol med din yndlingsfarve ved hjælp af MYküschall          *** 5 ekstra dages levering

FARVER

13. Solgul

22.  Flammende 
lilla

8. Mat sort

16. Blank sort

4. Elfenbenhvid

18. Grå

1. Sølvblå

17. Royal blå 21.Royal rød

24. Carbon*14.  Dynamisk 
orange

2. Mercur blå 7. Pink

15. Atom violet

3. Mint grøn

9.  Antrasit grå

23. Titan*

10.  Sølvblank

MYküschall**19.  Mat rød

12.  Neon gul***11.  Neon grøn***

6. Neon rød***

20.  Bronze

5. Neon pink***

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
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DU ER DEN VIGTIGSTE DEL AF MYKÜSCHALL TEAMET:

DU HAR IDEEN, VI GØR DEN TIL VIRKELIGHED!

SÆRLIGT

1.  Vælg dit helt personlige chassis: få 
skrevet dit navn, nogle vigtige ord eller 
din egen underskrift på chassiset.

2.  Vil du have nogle andre dæk eller eger? 
Nogle af dækkene kan oven i købet 
vælges med farve på!

3.  Tilføj lidt farve på dine Spinergy LXK hjul. 
Egerne kan vælges i sorte, blå, røde, 
gule, orange, pink eller grønne - vælg 
evt en speciel kombination af disse 
farver.

4.  Ønsker du en speciel farve på chassiset? 
Kun din fantasi sætter begrænsninger.

MYküschall er en særlig eksklusiv service hos Küschall. Med mere end 35 års erfaring indenfor innovation kan 

vi tilbyde dig din helt personlige kørestol, der passer perfekt til dine behov og din livsstil. Vi tilbyder at optimere 

din kørestol med en bred vifte af muligheder. Lige fra tekniske detaljer til et mere æstetisk design - lige efter dit 

ønske. Kom med dine ideer og ønsker, og vi vil gøre alt for at tilpasse din nye küschall kørestol, så den opfylder 

dine siddestillingsmæssige krav, og derved forbedrer din komfort og de unikke køreegenskaber. Myküschall 

dækker lige  fra flotte farver til særlig polstring af sæde og ryglæn. Der er et utal af muligheder.

1. 2.

3. 4.

Vi har samlet vores mest erfarne Küschall medarbejdere, lige fra kundeservice og konstruktion, 

fremstilling og kvalitet, som alle arbejder dedikeret sammen om at levere sikre løsninger til din 

drømmestol.

Wheelchairs as unique as you are!
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Carbon tøjbeskytter

Titanium rygbøjle

Titanium ramme

Carbon fodplade

Titanium fodbøjle

Spinergy hjul
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EKSKLUSIVE MULIGHEDER OG KOMPONENTER 
TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE BRUGER

Med det elegante, moderne 

design kombineret med holdbare 

letvægtsmaterialer, er küschall K-Series 

eller küschall Champion det ideelle 

valg for aktive og kvalitetsbevidste 

brugere.

Küschall K-Series er designet til aktive 

brugere, som kræver de bedste 
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køreegenskaber. Küschall K-Series er alsidig 

og yderst konfigurerbar og passer til en 

bred vifte af brugere med forskellige behov. 

Küschall Champion er den perfekte kørestol 

til brugeren, som lever et aktivt liv med 

behov for at tage sin kørestol med sig alle 

vegne. Med den unikke foldemekanisme 

samt det lette, minimalistiske design kan 

küschall Champion bringe dig overalt.

Küschall giver mulighed for at vælge 

en aktiv kørestol med overlegne 

køreegenskaber og exceptionel 

styrke og æstetik. Særligt for dig, 

der ikke ønsker at gå på kompromis, 

er det muligt at vælge enten det 

robuste og slidstærke Titanium eller 

det smarte og stilrene Carbon til enten 

selve kørestolsrammen eller nogle af 

komponenterne.
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Matrx faste rygsystem er velegnet for den aktive kørestolsbruger, som 
har behov for moderat eller let støtte af ryggen.

Matrx er udført i et moderne, let og smart design. Matrx giver en 
stabil og komfortabel støtte og god bevægelsesfrihed. Matrx leveres 
i forskellige højder, bredder og sidestøtter for at opfylde forskellige 
individuelle ønsker og behov. Matrx er justerbar i højde, dybde, 
horisontal og vertikal vinkel for at give bedst mulig støtte og komfort.

Vicair puderne giver en optimal kombination af trykaflastning, 
høj kvalitet og stabil positionering. Vicair puderne er fyldt med 
hundredevis af luftceller, der kan sikre en optimal og stabil 
positionering samtidig med, at puden er let som luft. Vicair puderne 
findes i flere variationer, der sikrer et aktivt liv i en aktiv kørestol. Se evt. 
særskilt brochure.

Libra er en formpresset, konturformet skumpude, der giver en rigtig 
god trykaflastning samtidig med en stabil siddestilling. Bagerst sikrer et 
dobbelt lag af silikone fordelt i to kamre mod shear og giver optimal 
komfort. Libra understøtter funktionelle behov for fx trykaflastning 
samt behovet for at kunne leve et aktivt liv ved at have en meget let 
vægt og ved at være vedligeholdelsesfri og trykaflastende i højrisiko. 
Spørg efter andre anatomisk formede skumpuder.

Matrx Elite Back Matrx Elite Deep Back

Vicair puder Matrx Libra
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Alber twion er en innovativ 
hjælpemotor, der gøre det lettere 
for dig at forcere kantstene, 
ujævnheder og køre op og 
ned ad bakker. twion køres 
og kontrolleres ved hjælp af 
drivringene på samme måde, 
som et traditionelt drivhjul. 
twion er lydløs, smartere, 
lettere og hurtigere end 
tilsvarende hjælpemotorer og 
kan kommunikere via en App på 
din Smartphone. twion kræver 
relativ god kropskontrol og 
håndfunktion. twion kan køre 
med en hastighed på op til 10 
km/t. twion giver dig frihed og 
nye muligheder for at komme 
hurtigere, lettere og mere sikkert 
rundt.

alber twion alber e-motion alber e-fix

Med en manuel kørestol er det 
muligt at komme omkring og 
være aktiv. Desværre er det 
for mange kørestolsbrugere 
alligevel ikke muligt at komme 
rundt de steder, de gerne 
vil - selv ikke for dem, som er 
fysisk stærke. Bakker, kantstene, 
ujævnheder etc. kan ofte være 
uoverkommelige forhindringer. 
e-motion hjælpemotor gør det 
muligt for dig at klare sådanne 
forhindringer. e-motion har flere 
indstillingsmuligheder og kræver 
ikke helt så god kropskontrol og 
håndfunktionen som ved twion. 
Hastigheden for e-motion er  
6 km/t.

e-fix gør din manuelle kørestol motoriseret og 
hjælper dig til at komme rundt på egen hånd, 
hvis du blot kan kontrollere en joystickstyring. 
Joystickboksen er overskuelig og forsynet med få, 
store og brugervenlige knapper og et tydeligt og let 
læseligt farvedisplay. e-fix er lettere, fylder mindre 
og giver nye muligheder med hensyn til montering 
og transport i en almindelig personbil. e-fix driver 
kørestolen frem via stolens drivhjul. Det sikrer god 
manøvrering og god kontakt til underlaget - selv 
på ujævnt underlag. e-fix kan monteres med en 
særdeles letkørt og brugervenlig ledsagerstyring.
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En god kørestol er det første skridt til et 

selvstændigt og aktivt liv. Samtidig er det et af de 

mest komplicerede valg at vælge en ny kørestol. 

Den rigtige kørestol påvirker hele din dagligdag. 

Det er det første, du ser, når du vågner og før du 

går i seng igen om aftenen.

Jeg var heldig, at det hospital, hvor jeg fik min 

genoptræning, havde en lang række forskellige 

kørestole, jeg kunne prøve og teste. Efter at have 

prøvet flere modeller foreslog min terapeut en 

küschall K-series, jeg kunne afprøve en uges tid. 

Og efterhånden som jeg tilbragte mere og mere 

tid i stolen, og lærte at bruge den, fandt jeg ud af, 

hvad der var rigtigt for mig.

Det føltes rigtigt fra den første dag, jeg sad i stolen. 

Så jeg begyndte at se på de forskellige stole fra 

Küschall. Jeg er den type person, der altid ønsker 

at optimere ideen om en personlig kørestol, hvor 

jeg kan vælge hvert parameter og derved gøre 

stolen til en naturlig del af mit liv.

Så fik jeg øje på The KSL, der kan det hele. Ikke 

alene er det en ekstrem let stol, der er lavet præcis 

efter mine mål, men den er også er minimalistisk 

og vildt flot, så jeg faldt for den ved første øjekast. 

Efter at have afprøvet en küschall K-series, der var 

tilpasset mine mål, var det let at finde de rigtige 

mål og vinkler til min nye stol: The KSL.

Da min nye kørestol ankom, var jeg lykkelig. 

Den helt faste ramme gør en enorm forskel på, 

hvordan stolen kører. Kørslen føles mere effektiv 

og stolen er så solid, at dette alene gør dig mere 

sikker, når du kører omkring.

For en designbevidst person som mig, der bor i 

en storby, betyder udseendet meget. The KSL har 

et minimalistisk og smart design, der passer til alt. 

Jeg har det også fint med at tage kørestolen ud i 

skoven, hvis jeg skal ud med min hund. Samtidig 

er den perfekt, hvis jeg skal en tur byen. The KSL 

føles altid rigtig lige meget, hvad jeg laver.

Jeg har kørt i en KSL i næsten to år nu. Den er 

virkelig blevet en del af mig. Den føles som en 

del af min krop. Jeg har oplevet meget i denne 

stol. Strande lige fra Østersøen til Middelhavet. 

Bakker, bjerge og skove. Den holder perfekt, så jeg 

behøver aldrig at bekymre mig.

Sådan skal en kørestol være! Det bør aldrig være 

kørestolen, der begrænser dig i, hvad du vil. 

Den skal føles som en del af din krop og aldrig 

svigte. Du skal altid kunne stole på, at stolen bare 

fungerer og kører som den skal!

The KSL betyder alt for mig, og jeg føler mig 

utryg, hvis den er længere væk fra mig end en 

armslængde.
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JEG HEDDER 
JOHANNES OG BOR 
I BERLIN  
og jeg er 26 år. Jeg fik for at par år siden en 

inkomplet paraplegi L1.
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THE KSL ER BLEVET EN 
DEL AF MIT LIV 
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