P: Kørestolspuder, diverse textilprodukter
Standard kørestolspude
Fremstillet i kvalitetskoldskum med høj bæreevne. Pudens bund er lavet af et skridsikkert materiale, så den kan
anvendes på alle stole uafhængigt af velcroens placering. Puden er afrundet foran for at mindske trykket mod
undersiden af låret. Puderne er udstyret med en lynlås på bagsiden, og 10 cm ned af begge sider, så man kan
tage betrækket af for vask.
Betrækket er syet af polyester, der sikrer stor slidstyrke, samt god strækevne.
Puderne er 5 cm høje, og fås med hhv. 40 og 45 cm dybde.
Leveres i 6 størrelser fra 37,5 til 50 cm

Kørestolspude af koldskum eller viskoelastisk skum
med sort polyester eller inkontinensbetræk

P1. Standard kørestolspude

P2a. Kørestolspude med inkontinensbetræk

P2b. Skridsikker belægning

Puderne fås også med inkontinensbetræk i samme dimensioner, og kan også leveres i specialmål efter aftale.
Note: Ved større mængder, og mod en beskeden merpris, kan puderne leveres med tryk efter aftale.

Justerbar universal kørestolspude

P3a. Universal pude med inkontinensbetræk

P3b. Siddepude med åbent betræk og pre-cut skum
til dybdeindstilling

Universal kørestolspude af koldskum med sort inkontinensbetræk. Justerbar siddedybde. Betrækket er udstyret
med velcro og kan let åbnes. Puden er lavet af koldskum, og er udstyret med riller for dybdejustering af puden.
Skummet skæres til den ønskede dybde. Med velcro kan betrækket lukkes til den valgte dybde. Puden leveres
som standard med vores kørestol "Dolphin" od "Barracuda"
Puder leveres for siddebredde fra 40 til 51 cm. Siddedybden kan reduceres fra 48 cm til 42 cm.

Siddepude med 2 lag skum (viskoelastisk skum og koldskum)

P4a. Pude med inkontinensbetræk

P4b. Underside med skridsikker
belægning

P4c. Viskoelastisk + PU skum

Kørestolspuden er opbygget med et lag viskoelastisk skum øverst og en almindelig koldskum nederst. Leveres
komplet med inkontinensbetræk, og skridsikker underside.
Kan leveres i 5 bredder fra 40 - 50 cm og i 2 dybder.
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P: Kørestolspuder, diverse textilprodukter
Mobilex skråpude
Skråpuden består af 2 lag skum. Nederst en stabil
granulatskum, og øverst en viskoelastisk skum. Det
grå Decutex inkontinensbetræk er både stærkt og
rengøringsvenligt.
Mål: (B x T x H): 45 x 43 x 10/0 cm

P7. Skråpude med gråt Decutex betræk

Standard skråpude
Fremstillet i granulatskum. Vaskbart betræk
med skridsikker underside kan leveres som
tilbehør.
Leveres i 3 størrelser (B x D x H):
•
•
•

P8. Skråpude i granulatskum

45 x 45 x 6/1 cm
45 x 45 x 8/1 cm
45 x 45 x 10/1 cm

Textilprodukter
Kørestolsryg

P9a. Velcroryg med spænder

P9b. Flipryg

P9c. Detalje med spænder

Den justerbare kørestolsryg består af 2 dele, velcroryg med spænder og en flipryg. Muliggør optimal tilpasning
til individuelle behov.

Hjultasker

P13a. Mobilex hjultaske

P13b. Mobilex hjultaske med logo

P13s. Spinergy hjultaske

Mobilex hjultaske af vandafvisende sort nylon med røde syninger, bærehåndtag og aftagelig skulderrem Tasken
har to separate rum med plads til et hjul fra 20-26” samt en indvendig lomme til hjultilbehør (f.eks. qr aksler).
Mobilex hjultaske kan efter anmodning og med et stykantal på min. 20 stk. leveres med tryk mod merpris,
f.eks. Deres firmalogo.
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P: Kørestolspuder, diverse textilprodukter
Termodækken

P11. Termodækken

Termodækken for scooterførere, der beskytter den
nederste del af kroppen. Vandtæt materiale, der er
foret indvendigt. Er udstyret med elastisk rem med
spænde. Farven er sort. Fås i 2 størrelser, medium
og large.

Ponchos

P15a. Regnponcho til rollatorbrugere

P15b. Regnponcho til kørestolsbrugere

Regnponcho til rollatorbrugere, der består af
mørkegråt polyester med reflekterende striber og
hætte med sidevindue. Regnponchoen har også to
åbninger i siden samt lynlås på armene og et
bælte.

Regnponcho til kørestolsbrugere, bestående af
mørkegråt polyester med reflekterende striber og
hætte med sidevindue. Bagtil har ponchoen en
flipryg for kørestolens ryg.

Scooterdækken

Universal kørestolstaske

P12. Scooterdækken

P14. Kørestolstaske

Scooterdækken af vandtæt materiale, farve sort.
Fås i 3 størrelser.

Praktisk kørestolstaske fremstillet i slidstærkt nylon.
2 stroppe for let montage på ryglæn af kørestol.
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