
Basic - Basisstolen med brugerbetjent hvilefunktion

Sæde/ryg og benstøttefunktion

 Ryg og benstøtter kan justeres mod vandret

 Der opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst

kan reguleres

Elbetjente funktioner via håndbetjening

 Giver bruger en frihed til selv at ændre sidestilling

Mulighed for ekstra moduler og tilbehør



Basic - Basisstolen med brugerbetjent hvilefunktion

Med Basic er der tænkt på siddekomfort og flexibilitet i kørestolens muligheder samt kvalitet i

valg af materialer. Basic´s muligheder bygger på en lang erfaring i tilpasning af kørestole til

brugere, der har behov for god komfort. Stolen er under stadig udvikling. Vores inspiration er

brugere og fagfolk, der arbejder med menneskers siddeproblemer. Basic er udstyret med en

særlig funktion i sædeenheden; sæde/ryg og benstøtte funktion, hvor ryg og benstøtter justeres

mod vandret og sædet kipper bagover.

Derved opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst kan reguleres af brugeren selv.

Fleksibiliteten giver en lang række muligheder for individuel indstilling af stolen til brugerens

behov. I hele sædeenheden er der længdekompensering, som har stor betydning for

siddekomforten i kørestolen.

Til kørestolen findes der en lang række moduler og tilbehør. 
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Basic - Basisstolen med brugerbetjent hvilefunktion

Rygforlænger og nakkepude

Basic er modulopbygget således, at man kan tage

dele af/bygge på, afhængigt af ønske og behov

Her til venstre ses tilbehør som rygforlænger og

nakkepude

Rygvulster

Aftagelige og kan leveres i forskellige størrelser.

Kan også leveres som højde-/dybde-justerbare.

(tilbehør)

Siddestillingen

Ændres elektrisk ved brug af håndbetjeningen.

Håndbetjeningen er flytbar og der kan monteres

forskellige typer af holdere for håndbetjeningen

Benstøtter

Kan svinges ud til siden ved at trække i

udløserhåndtaget (pil 1) og derefter tages af.

Polstrede lægstøtter er justerbare i vinkel, højde

og dybde

Drivhjul

Kan i stelsiden indstilles i to højder og balanceres

fremad eller bagud.



Basic - Basisstolen med brugerbetjent hvilefunktion

Small Medium Large X-Large

A Sædebredde 400 450 500 550*
B Sædehøjde excl. pude 22” hjul ~ 450
C Sædedybde 3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj
D Ryghøjde ekskl. pude 610
E Armlænshøjde fra plansæde 210 ► 345 /indst. med 7,5 mm interval
F Bredde mellem armlæn 400 450 500 550
G Benstøttelængde fra plansæde/målt uafhængig af

.
22” hjul 350 ► 485/indst. m. 7.5 mm interval

H Kørehåndtagshøjde 22” hjul ~ 920 ► 1060 /trinløs
I Total højde /klar til brug 22” hjul ~ 1020
J Total bredde /klar til brug 620 670 720 770
K Total længde ekskl./inkl. benstøtter 22” hjul 820/1020
L Rygvinkel Målt ved sta nda rdindstilling for sæ de-

/rygfunk tion.

Se iøv rigt særskilt oversig tsskema.

Min. i aktiv: -3° Max. i hvile: +45°
M Sædevinkel Min. i aktiv: +4° Max. i hvile: +13°
N Benstøttevinkel 120 ° ► 180 ° /trinløs
P Fodpladevinkel +90° ► +120° / m. værktøj

Brugervægt - standardudgave Max: 120kg.

Stel:Stålrør, pulverlakeret, øvrigt metal korrosionsbeskyttet.
Sædeenhed: Justerbar i dybde og vinkel.
Sæde/ryg/Benstøtte: Regulerbar via håndbetjening.
Plansæde: Træ med gummigjorder. Betræk i skai.
Sædepude: Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.
Ryg: Justerbar i vinkel, nedfældelig for transport.
Rygpolstring: Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende.

Rygvulster: Granulat og koldskum, brandhæmmende.

Kørebøjle: Stålrør med PV-skum.

Armlæn:Polstrede, højde/ vinkeljustering. Opklappelige.

Benstøtter: Svingbare, aftagelige, højdejusterbare.
Lægstøtter: Polstrede, justerbare i højde, dybde, bredde.
Fodplader: Slagfast plast, justerbare i vinkel og højde.
Drivhjul: 22” punkterfrie m/ plastdrivringe.
Svinghjul: 8” punkterfrie.
Bremser: Justerbare, let betjenelige.
Antitip/ tiltsikringer: Justerbare i højde.
Håndbetjening: (HB41) for regulering af sæde/ryg/benstøttefunktion
Lader: Mascot 8714
Stof: Microfiber, flammehæmmende.  
Værktøjspose

Brugsvejledning.

Måleskema

*Kan leveres med en sædebredde fra 510 til 710 mm

Fabrikant & forhandler:
Pro Comfort
Broholmvej 9
DK-5463 Harndrup

Tlf. +45 70 23 50 10

Fax +45 70 23 50 12
E-mail: info@procomfort.dk
www.procomfort.dk

Alle informationer er tilstræbt at være korrekte på trykketidspunktet. Pro Comfort A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden foregående varsel.

HMI Numre

Small 40 cm 13009

Medium 45 cm 13010

Large 50 cm 13011

X-Large 55 cm 41068

Målt i mm, hvis ikke andet er angivet

Tolerance på + 10 mm og + 1 grad


