Priser 2016
Pris leje i
14 dage

Pris leje 1-3 mdr.
pr. påbegyndt
måned

Pris leje
>4 mdr.
pr.
påbegyndt
måned

kr. 300
(kr. 375)

kr. 450
(kr. 562,50)

kr. 340
(kr. 387,50)

Eleverbar benstøtte til transportkørestol

kr. 150
(kr. 187,50)

kr. 125
(kr. 156,25)

Manuel
komfortkørestol
uden el-funktion

kr. 750
(kr. 937,50)

kr. 540
(kr. 675)

Manuel komfortkørestol med
el-funktion i sæde
og ryg

kr. 950
(kr. 1.187,50)

kr. 715
(kr. 893,75)

Komfort el-kørestol

kr. 1.950
(kr. 2.437,50)

kr. 1.500
(kr. 1.875)

Bad-/toiletstol

kr. 765
(kr. 956,25)

kr. 690
(kr. 862,50)

Transportkørestol

Pro Comfort har specialiseret sig i at specialtilpasse alle
typer af hjælpemidler til funktionsnedsatte borgere.
Det gælder fx: el-kørestole, manuelle køre-stole, bad-/
toiletstole, rollatorer, senge og bilsæder.
Vores service er baseret på uvildig rådgivning med
fokus på at finde den mest optimale løsning, der fungerer for borgeren i hverdagen.
Specialtilpasning opfylder Sundhedsstyrelsens krav til
Fabrikation af medicinsk udstyr efter mål - klasse I.

Alle priser er ex moms og levering*.
Priser inkl. moms er vist i parentes.
Størrelser (sædebredde)
S = 40 cm
M = 45 cm
L = 50 cm
Andre størrelser efter aftale.
*) Mulighed for levering og afhentning til rimelige priser.
Ring til vores kundeservice, tlf. 7023 5010 for aftale
om leje.
Også mulighed for leje af andre typer komfortkørestole.

Henvendelse:

Pro Comfort

Broholmvej 9 -DK-5463 Harndrup
Tel. +45 7023 5010
info@procomfort.dk - procomfort.dk

UDLEJNING AF

KØRESTOLE

Hvorfor leje kørestol?

Manuel transportkørestol

El-drevet komfortkørestol

Når du ikke må eller kan støtte på et eller begge
ben, eller på anden måde er forhindret i at bære
din egen vægt, opstår behovet for en kørestol til
aflastning.

Let og handy transportkørestol, der kan betjenes
manuelt af brugeren eller skubbes af en hjælper.
Kørestolen er komfortabel at sidde i og let at håndtere, ligesom den kan klappes sammen, så den
kan ligge i bilens bagagerum.

Vores el-kørestole er udstyret med elektrisk
reguleret sæde-, ryg- og benstøttefunktion.

I tilfælde hvor behovet er permanent, er du
berettiget til udlån fra din hjemkommune i henhold til Servicelovens §112: Der ydes støtte til
hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der skal være
tale om en varig nedsat funktionsevne, hvis
konsekvenser er af indgribende karakter i den
daglige tilværelse.
Hvis behovet er af midlertidig karakter, kan kommunen sjældent være behjælpelig, og derfor tilbyder Pro Comfort udlejning af forskellige typer
af kørestole samt bad-/toiletstole.
Udlejning er mulig fra få dage til perioder på
flere måneder.

Inklusiv løs pude for
bedre komfort.

El-kørestolen betjenes ved hjælp af et joystick,
som placeres i højre eller venstre side efter
behov.

Kan desuden lejes med
eleverbar benstøtte, når
der er behov for at kunne
hæve benet til vandret.

Manuel komfortkørestol
med/uden el-funktion i ryg og sæde

Vores manuelle komfortkørestole med el-funktion i ryg og sæde er ideelle, når brugeren har
behov for øget siddekomfort og flexibilitet i stolens indstillingsmuligheder.
Funktionerne styres trinløst af bruger eller
hjælper ved brug af en
håndbetjening.
Komfortkørestolen kan også
lejes i en manuel udgave.
Vælg mellem brugerbetjent
eller hjælperbetjent.

Alle kørestole fås i sædebredde S/40, M/45
og L/50 cm.

