
Alle priser er ekskl. moms. Wellness Nordic tager forbehold for prisændringer.

Wellness Nordic Gyngestolen® STANDARD: Gyngestol med armlæn og vogn med dobbelthjul.

• Armlæn i begge sider med store flader, der både støtter, giver en tryg fornemmelse af omslutning og forhindrer evt. fald.
• Armlæn kan åbnes 90°, så det er nemt at komme ind og ud af gyngestolen.
• Solide transporthjul, der gør det let at køre gyngestolen hen over gulvet. Hjulene kan låses, så gyngestolen står helt stabilt.
• Trådløs fjernbetjening (opbevares praktisk i lomme på bagsiden af nakkepuden).
• Inkontinensbetræk, der beskytter stolen.
• Betræk til armlænene (hvid, sort, rød, lys lime, taupe eller sand) for et elegant og individuelt look, der matcher omgivelserne.
• H: 110 cm, B: 84 cm, D: 102 cm

Pris kr. 54.800,-

Wellness Nordic Gyngestolen® LIGHT: Gyngestol med fastmonterede armlæn og vogn med dobbelthjul.

• Fastmonterede armlæn i begge sider. Armlænene er gode som armstøtte og forhindrer evt. fald.
• Armlæn justerer sig automatisk, når ryglænet vinkles.
• Solide transporthjul, der gør det let at køre gyngestolen hen over gulvet. Hjulene kan låses, så gyngestolen står helt stabilt.
• Trådløs fjernbetjening (opbevares praktisk i lomme på bagsiden af nakkepuden).
• Inkontinensbetræk, der beskytter stolen.
• Velegnet til steder, der ønsker en løsning med et lettere look.
• Armlæn kan løftes op for at lette ind- og udstigning af stolen.
• H: 110 cm, B: 76 cm, D: 102 cm

Pris kr. 56.900,-

Wellness Nordic Gyngestolen® ASSIST: Gyngestol med ekstra sikring og vogn med dobbelthjul.

• Ekstra sikkerhed og støtte med buet ryg og sæde, kileformede stabilitetspuder og bælte, der sikrer god positionering. 
• Armlæn i begge sider med store flader, der både støtter, giver en tryg fornemmelse af omslutning og forhindrer evt. fald.
• Armlæn kan åbnes 90°, så det er nemt at komme ind og ud af gyngestolen. Vist her uden armlæn for illustrering af kilerne.
• Solide transporthjul, der gør det let at køre gyngestolen hen over gulvet. Hjulene kan låses, så gyngestolen står helt stabilt. 
• Trådløs fjernbetjening (opbevares praktisk i lomme på bagsiden af nakkepuden).
• Inkontinensbetræk, der beskytter stolen.
• Betræk til armlænene (hvid, sort, rød, lys lime, taupe eller sand) for et elegant og individuelt look, der matcher omgivelserne.
• H: 110 cm, B: 84 cm, D: 102 cm

Pris kr. 61.750,-

Wellness Nordic Gyngestolen® HOSPITAL: Gyngestol med armlæn, vogn med dobbelthjul og afspritbart betræk.

• Armlæn i begge sider med store flader, der både støtter, giver en tryg fornemmelse af omslutning og forhindrer evt. fald
• Armlæn kan tages af for at lette ind- og udstigning af stol.
• Solide transporthjul, der gør det let at køre gyngestolen hen over gulvet. Hjulene kan låses, så gyngestolen står helt stabilt.
• Supplerende topmadras med afspritbart betræk beskytter stolen ved f.eks. inkontinens.  
• Trådløs fjernbetjening fastgjort med spiralwire på bagsiden af nakkepuden.
• Inkontinensbetræk, der beskytter stolen.
• Betræk til armlænene (hvid, sort, rød, lys lime, taupe eller sand) for et elegant og individuelt look, der matcher omgivelserne.
• Hul i armlæn for urinpose-ophæng
• H: 110 cm, B: 84 cm, D: 102 cm

Pris kr. 59.300,-

Data
• Farver: Fås i sort eller hvid 
• El: 230V

Udstyr inkluderet i prisen på alle versioner
• Specialmusik af Niels Eje (MusiCure)
• Inkontinens overtræk (fås i hvid, sort, rød, lys lime, taupe eller sand)
• Beskyttelse til  fodskammel (transparent)
• 3 forprogrammerede stimuli-programmer
• Betræk til armlæn (fås i hvid, sort, rød, lys lime, taupe eller sand)

Kontakt os for aftale om testperiode og mere information
Sjælland 3169 0493/5388 5650, Nordjylland 3169 0493, Syd- og Sønderjylland/Fyn 5369 2524
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Fjernbetjening*
Gør det nemt at vælge gyngeprogram og styre stolens indstillinger, uanset om man sidder i stolen 
eller står ved siden af. Funktionsafstand er maks. 1 meter. Tilbehør til alle modeller.

Inkl. 2 stk. AAA-batterier Kr. 1.280,-            

Fastgørelse af fjernbetjening 
Sikrer, at fjernbetjeningen altid er ved stolen og ikke bliver væk. Fjernbetjening fastgøres med 
spiralledning og opbevares i elastiklomme bag på ryglænet. Tilbehør til alle modeller.

Kr. 1.500,-

Inkontinensovertræk*  
Beskytter gyngestolens siddeområde ved risiko for inkontinens. Består af slidstærkt, vandtæt 
Stamskin®(materiale baseret på komposit). Tilbehør til alle modeller.

Fås i sort, hvid, rød, lys lime, taupe 
eller sand

Kr. 1.400,-

Betræk til armlæn*  
Farvet, slidstærkt, vandtæt Stamskin®(materiale baseret på komposit) til beskyttelse af  
armlænene. 

Fås i sort, hvid, rød, lys lime, taupe 
eller sand

Kr. 3.000,-

Transparent plastbetræk til fodskammel* 
Beskytter stolens nederste del ved brug med fodtøj og mod generel slitage.  
Tilbehør til alle modeller.

Kr. 780,-

Vogn uden armlæn 
Med dobbelthjul. Til modeller, der som standard leveres uden hjul. 

B: 76 cm Kr. 5.000,-

Afmonterbare armlæn 
Sikrer en åben og let ind- og udstigning for alle samt muliggør brug af personlift.

Kr. 2.000,-

Afstandsstykker for øget højde og plads til brug af personlift 
Til miljøer med behov for større afstand mellem gyngestol/gulv, f.eks. i forbindelse med anven-
delse af mobil personlift eller for bedre at kunne rengøre under gyngestolen.

Sæt med 4 stk. 
Vælg mellem rør, der øger frirum-
met under gynge stolen med 5 eller 
10 cm.

Kr. 980,-                  

Kontrastfarve på topmadras/armlænsbetræk 
Giver gyngestolen et individuelt udtryk. 

Fås i lysbrun,  
orangerød eller lysblå

Kr. 4.500,-

Polstrede lægbarrierer til ekstra sidestøtte af lægge 
Giver ekstra sidde-/liggestabilitet ved at holde brugerens ben inden for gyngestolens sider. 

1 sæt med 2 stk.
Fås i sort og hvid.

Kr. 1.980,-

U-pude til armstøtte 
Omslutter brugeren, som får en oplevelse af afskærmning og beskyttelse, der øger trygheden.
Tilbehør til alle modeller.

Betrækket kan tages af og vaskes. 
Fyldet består af små krøyerkugler. 
Fås i hvid, blå eller rød.

Kr. 1.980,-

Forlængelse af fod- og nakkestøtte 
Giver høje brugere en bedre oplevelse af optimal komfort og støtte af hele kroppen. 

Hoved-/nakkestøtte: +10-20 cm
Læg-/fodstøtte: +25 cm

Kr. 8.960,-

Tyngdedyner
Vi anbefaler, at anvende en tyngdedyne i kombination med Wellness Nordic Gyngestolen og 
tilbyder fiberdyner eller Sleepify ringdyner, som begge fås i flere vægtkategorier. Ofte anvendes 
juniorstørrelse af praktiske hensyn.

Kontakt os for valg af vægt og pris

Tilbehør til Wellness Nordic Gyngestolen®

42
79

Alle priser er ekskl. moms. Wellness Nordic tager forbehold for prisændringer.
*Produktet medfølger som standard ved køb af komplet Wellness Nordic Gyngestolskoncept. 
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