
excellent systems as

Det handler

om mobilitet…

Elastikstropperne fastholder
ramperne og tager hensyn til
højde og drøjde af de dør-
trin, du møder.

Selvom rampen er placeret,
kan døren stadig lukkes.
Og rampen efterlader ingen
mærker på inventaret.

Excellent Weekend er en handy weekend-taske med fem sæt bærbare dørtrinsramper,
du nemt og hurtigt kan lægge ud. Det kan være, når familien skal i sommerhus eller be-
søge familie og venner, i forbindelse med stævner for handicapidræt, når plejehjemmet
tager på udflugt osv. Excellent Weekend giver hospitalerne frihed til at sende kørestols-
patienterne hurtigere hjem/på weekend, da man ikke er afhængig af ventetid, indtil den
permanente løsning er lavet i hjemmet.

Men der er flere fordele:
• Ramperne kan lægges helt uden brug af værktøj.
• Selvom ramperne er lagt ud, kan døren stadig lukkes.
• Excellent Weekend-tasken er så let og lille, at kørestolsbrugeren selv kan 

transportere den.
• Ramperne er skåret til, så der er taget højde for eventuelle fejelister.
• Elastikstropperne fastholder ramperne og tager hensyn til højde og drøjde 

af de dørtrin, du møder.
• Ramperne er lette.Tasken med ramper til hele fem dørtrin vejer kun 9 kg!

Derfor er Excellent Weekend en genial overgangsløsning – i mere end én forstand!

Tasken: 5 sæt dørtrinsramper.Ve-
jer kun 9 kg. 20 x 28 x 78 cm.
Kræver ingen værktøj.



Taskens praktiske remme giver

hjælperen frie hænder til at skubbe

stolen.
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Ramperne lægges nemt og hurtigt

uden brug af værktøj. Ramperne er til-

passet, så der er taget højde for både

niveauforskelle og fejelister.

Ramperne er fremstillet af Polyethylen

(PELD). Denne råvare og farverne er

fødevaregodkendte og helt giftfri (in-

gen pvc).

Rampesystemet er recirkulærbart og

tåler alle godkendte rengøringsmidler.

Excellent Weekend er let og lige
til at transportere på kørestolen.
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