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Undgå ulykker i hjemmet, med Birgit Bremsestol, der er automatisk, er låst. 

Under sædet, sidder et smart lille håndtag til at låse hjulene op. Man trækker let i håndtaget, og holder 

håndtaget mens man kører med stolen. Når man slipper håndtaget, er stolen atter låst. Dermed undgås 

mange ulykker, i og med, at borgeren ikke kan komme i tvivl om stolen er låst eller ej. 

               

 

 

 

 

 

 

Sæde:  

sædet er formstøbt og giver en god støtte, samt sædets form med benudskæring, gør det nemmere at 

komme helt ind til køkkenbordet. 

Betrækket er ægte læder, som både er behageligt, slidstærkt og hygiejnisk, men fås også i kunstlæder og 

stof. 

Sædet kan indstilles i kip.  

Håndtag:  

I venstre side, sidder der et håndtag til højdejustering. I højre side sidder der 3 håndtag. 1 til ryglæn ud og 

ind, 1 til sædet i kip og bremsehåndtaget som også kan placeres i den anden side. Bremsehåndtaget er 

meget nem at nå. Stolen er kun låst op, mens der trækkes let i håndtaget. Dermed undgår man ulykker, 

som ellers kan ske ved at borgeren kommer i tvivl om stolen er låst eller ej. 

Gascylinder: 

Stolen drejer kun når den er låst op. Dermed sidder borgeren trygt og godt. Når man ønsker at dreje stolen, 

trækkes der let i det lille håndtag, mens man drejer. Fås i flere højder. 

Hjul:  

Der er 5 hjul med bløde gummibaner. Der låses på 2 hjul. Stolen kræver jævnt underlag. 

 

Ryglæn: 

Det lave ryglæn giver god støtte i lænden. Det kan indstilles op og ned samt ud og ind, så støtten kommer 

lige der, hvor der er brug for det. Fås også i høj ryglæn. 

Armlæn: 

Armlæn kan indstilles op og ned. 
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