Zenit

Æstetisk og let

Den fantastiske Zenit –
Følelsen af at have en
fastrammestol, der kan
foldes sammen på 2 sekunder

Zenit er en moderne, foldbar kørestol med
udseende af en fastrammekørestol. En
fleksibel og lethåndterbar kørestol, der kan
foldes med én hånd i et hurtigt greb, og som
let kan tilpasses brugerens skiftende behov i
en aktiv hverdag.

Forhjulsadapter

Egenskaber
Æstetisk design:
materiale og
farver

Den nye forhjulsadapter tillader trinvis og helt nøjagtig
justering af forhjulene og modviker ubalance mellem
hjulene

Kroppens balancepunkt
er det vigtigste

Zenit tilbyder et flot design med fokus på
unikke detajler og mange muligheder for
personalisering med farve- og materialevalg.
Zenit fås både i aluminium og kulfiber.
Aluniumsstolen fås i mange forskellige
pulverlakerede og ridseresistente, anodiserede rammefarver.

Zenit er forsynet med justerbart balancepunkt. Baghjulsakslen kan justeres med 1,2 cm. Dette kommer
både begynderen og den øvede kørestolsbruger til
gode, da Zenit altid kan tilpasses det aktuelle behov i
siddestillingen.

Klar når du er
Tid er dyrebar, når man lægger planer og er meget
på farten. Derfor er Zenit udviklet med et helt unikt
rammedesign, der gør den ekstrem let og hurtig at folde
ud og klappe sammen og samtidig så let og kompakt,
at transport bliver en leg.

Zenit fås også med fast bagaksel, hvis man som bruger
kender sit balancepunkt og ikke har brug for at justere
dette. Med fast bagaksel bliver Zenit endnu lettere.

Nedfoldelig og vinkeljusterbar ryg
Ryggen kan vinkles 20° (i 5 trin) og dermed tilpasses
brugerens unikke behov i siddestillingen.
Samtidig kan ryggen lægges helt ned over sædet,
hvilket gør Zenit meget lille, praktisk og let at løfte ind
i bilen
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Fodstøtte med
patenteret lås
Zenit fås med en patenteret lås til
fodstøtten, som øger kørestolens stabilitet.

Zenit | Ottobock
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Specifikationer
Materialer

Aluminium

Anodiserede rammefarver

Kulfiber

Tekniske data
320 – 460 mm

Sædedybde

360 – 500 mm

Sædehøjde, for

380 – 540 mm

Sædehøjde, bag

370 – 500 mm

Ryghøjde

250 – 500 mm

Underbenslængde

280 – 510 mm

Totalbredde

490 – 725 mm

Totallængde

720 – 1040 mm

Max brugervægt

120 kg

Vægt fra

8.9 kg

Transportvægt
Ramme
Drivhjul

6.5 kg
1.25 kg

75° / 85°

Guld, anodiseret mat

Rød, anodiseret mat

Sort, anodiseret mat

Lilla, anodiseret mat

Blå, anodiseret mat

Orange, anodiseret mat

Anthracit, anodiseret mat

Pulverlakerede rammefarver

Sædebredde

Forramme vinkel

Grøn, anodiseret mat

Sparkle light orange

Vinho sparkle

Candy red

Marine blue

Sky blue

Sparkle granny-smith

Ice blue

White RAL 9016

Brilliant silver

Anthracite metallic

Shimano matte

Jet black RAL 9005

Jet black RAL 9005 matte

Mangler du flere oplysninger eller vejledning?
Din lokale salgskonsulent hjælper dig gerne med at bestille den helt perfekte kørestol.

Eneforhandler af Ottobock i Danmark
Wolturnus A/S Skalhuse 31 9240 Nibe
tlf 96 71 71 70 info@wolturnus.dk www.wolturnus.dk

