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480F160-1-xxXxx
Zenit on kevyt ja ketterä aktiivipyörätuoli. Kiinteärunkoiselta näyttävä Zenit on
moderni kokoontaittuva pyörätuoli, jossa tuolin ristikko on käännetty pitkittäin
tuolin alle, joka lisää tuolin jämäkkyyttä. Patentoitu jalkatuen mekanismi antaa
lukittuessaan lisävakautta rungolle. Selkäosan voi taittaa alas, jolloin pyörätuoli
mahtuu kokoontaitettuna uskomattomaan pieneen tilaan. Aktiiviseen käyttöön
tarkoitettu Zenit-pyörätuoli on saatavilla tyylikkäällä hiilikuiturungolla (eturungon
kulma 85° ja kavennus -2 cm) tai alumiinirungolla. Alumiinirunkoisen tuolin
eturungon kulma on valittavissa joko 75° tai 85° riippuen käyttäjän yksilöllisistä
tarpeista ja tottumuksista pitää jalkoja jalkatuella. Alumiinirunkoisen tuolin
eturungon leveys voidaan myös valita joko kavennettuna tai levitettynä, jolloin
alaraajoille saadaan joko tukea tai tilaa, kavennus mahdollistaa myös esimerkiksi
kapeampien pöytien alle pääsyn. Tämän lisäksi eturunkoa on mahdollista
pidentää, joka mahdollistaa tuoliin siirtymisissä tuen ottamista kädellä. Tuolin
mitoitus, herkkyyden säätö ja varustelu valitaan yksilöllisesti käyttäjän tarpeita
vastaavaksi ja Zenit pyörätuoli soveltuukin erinomaisesti aktiiviselle käyttäjälle,
joka liikkuu tuolilla omatoimisesti niin sisällä kuin ulkonakin. Zenit tuolista on
saatavilla myös alumiinirunkoinen CLT-versio, jossa tuolin paino on optimoitu
mahdollisimman keveäksi. Ominaisuuksia: Istuimen päälle taittuva selkäosa
Laaja kuljetuspyörien herkkyyssäätö Alumiiniset tai hiilikuituiset kurakaaret
Alumiininen tai hiilikuituinen jalkalevy Keula valittavissa levennettynä tai
kavennettuna -> tilaa jaloille / tilaa liikkua ahtaissa tiloissa
Paino (kg)

8,90
Valmistaja:
Ottobock
Pesuohjeet
Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä
tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu
ja kuivaus ilmavassa paikassa.
Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko
siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen
huuhtelu ja kuivaus.
Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70
prosenttisella alkoholilla (etanoli).
Tekniset tiedot

Zenit

Keulan kulma

75° / 85°

Keulan leveys (istuinleveys -/+)

-2 cm / +2 cm

Istuinleveys

32-46 cm 2 cm:n välein

Istuinsyvyys

36-50 cm 2 cm:n välein

Kokonaisleveys

istuinleveys +17 cm

Selkäosan korkeus

25-50 cm
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Selkäosan kulmansäätö

-10° - +10° (5 paikkaa)

istuinkorkeus edestä

38-54 cm 1cm:n välein

Istuinkorkeus takaa

37-50 cm 1 cm:n välein

Säärimitta

28-51 cm

Kuljetuspyörät

24" / 25"

Kuljetuspyörien camberkulma

0° / 2° / 3° / 4°

Kuljetuspyörien herkkyyssäätö

10 asentoa

Tukipyörät

4" / 5" / 5,5" / 6"

Maksimikuormitus CLT-versio Alumiini- /hiilikuiturunko

100 kg120 kg

Runkopaino alkaen

6,3 kg

Kokonaispaino alkaen

8,9 kg
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