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• ϭAĚǀĞŶƚƵƐ
• MĂŶƵĂů
• ϮĊƌƐŐĂƌĂŶƟ

Tjeckliste før
bestilling
ർ Kontrollér at kørestolen har en

Adventus er et aktivt tilbehør til din kørestol, der gør at du nemmere kommer
rundt i ujævnt terræn. Ofte er det kørestolens forhjul (fordi de er små) der begrænser
dig. Adventus, som er et 10” klik på forhjul, løfter kørestolens front og gør det lettere og
mere behageligt for dig at køre på stier, brosten, grusveje, græs mm.
Adventus monteres nemt imens du sidder i stolen. Adventus klikkes på fodstøtten, eller
på Adventus beslaget (krydsramme stole).
Når du ikke bruger Adventus, kan man hænge den på holderen (tilbehør) bagpå
kørestolen

f orstærket fodbøjle i Ø16, Ø18 eller
Ø20mm. i rørdiameter

ർ Kontrollér at brugeren har minimum 

40 mm. afstand imellem hælene når
fødderne hviler på fodstøtten

ർ Kontrollér at c/c distancen imellem

fodbøjlens rør er min. 60 og
maks. 135 mm
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Længde
Højde
Hjul str.
Vægt

ĐĂ͘ϰϱϬŵŵud over fodbøjle
ĐĂ͘ϯϱϬmm fra jorden
ϭϬ͟
Ϯ͕ϰϱŬŐ
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Du er velkommen til at
kontakte os på telefon
+45 22434270
ĞůůĞƌmftΛĚĞĐŽŶ͘dk

ADVϯϭϬϬ

ADV EN T US
TILBEHØR
Adventus holder/beslag
Beslag til at sætte bagpå kørestolen
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ANDRE FARVER
Adventus kan fås i forskellige farver.
Kontakt os for mere information.


KRYDSRAMME BESLAG
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Maks. Brugervægt
ϭϮϱŬŐ

Krydsramme beslag til stolebredde 33-39cm

ADVϱϬϬϬ

Krydsramme beslag til stolebredde 39-45cm

ADVϱϬϬϭ

Krydsramme beslag til stolebredde 45-52cm
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Decon mobility
www.decon.dk
Gavnøvej 13 8930 Randers NØ
Telefon: +45 22434270
E-mail: mft@decon.dk

Decon forbeholder sig retten til at lave ændringer på produktet efter brochuren er blevet trykt.
Alle rettigheder tilfalder Decon. Med forbehold for trykfejl, skrivefejl, udgåede varer og forkerte billeder.

