•

Aluminium eller Carbon ramme

•

Vægt uden hjul KUN fra 4,2 kg!

•

Justerbar stropsæde

•

Vinkeljusterbar stropryg, nedfældelig

•

Justerbar sædehøjde

•

Justerbart balancepunkt

APEX redeﬁnerer forventningerne l fastrammestolen
Vores nyeste ultrale e og fuldt justerbare fastrammekørestol repræsenterer en mindre revoluon i design. Hvorfor?
Fordi det bedste fra forskellige koncepter er blevet forenet i APEX. Det bedste af i form af ultra lav vægt, høj styrke og ydeevne som man normalt forbinder med kulﬁber og for første gang, det bedste fra fuldt justerbare aluminiums kørestole—en egenskab der ikke før er set på stole bygget i kulﬁber.
Apex er en af markedets mest alsidige fastrammestole. Med valg imellem en ramme i Kulﬁber (Carbon) eller aluminiums, 4
forskellige rammevinkler samt sædebredde og sædedybde startende fra 30 cm. og helt op l 51 cm. kan stolen lpasses de
ﬂeste brugere.

Stabil og høj styrke…….og ultra ﬂeksibel
De ﬂeste fastrammestole som vi kender i dag er kendetegnet ved høj styrke og god stabilitet men også stærkt begrænset i forhold l at kunne foretage løbende indsllinger. Med APEX’s nye rammekonstrukon får du både stabilitet, styrke, lav vægt og
ﬂeksibilitet— velegnet l den nye bruger eller l situaoner hvor dagligdagen byder på nye udfordringer der kræver ændringer
på din kørestol. I APEX kan du således justere sædebunden, ryghøjden, rygvinklen, bagerste sædehøjde, forreste sædehøjde,
stolens balancepunkt, hjulaksel bredde, samt evt. anppers højde. Med andre ord—APEX er Ultra ﬂeksibel!
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•

Patenteret klembeslag
muliggør advanceret ramme
opbygning

Justerbar rygvinkel
Integreret stødpolstring

med mange indsllinger
så ryggen kan lpasses i
alle posioner

med gummibelægning.
Sikrer bedre greb ved forﬂytninger

Forkofanger
sikrer rammen imod stød
og giver sl og personlighed l stolen

Bagaksel
trinløs justerbar og med
laserskåret målebånd for
nøjagg placering

Indbygget vaterpas
sikrer korrekt og hurg
indslling af både bagakse og forgaﬀel
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•

APEX Carbon

APEX Aluminium

Det ypperste i design og funkon—valgt af de mest kriske
brugere verden over.

Et stærkt alternav l carbon—den anvendte aluminium er
20% stærkere end T7005 aluminium og løFer APEX ind i en ny
liga.

Tekniske speciﬁkaoner:

Tekniske speciﬁkaoner:

Rammetype:
Materiale:
Vægt:
Brugervægt:

Rammetype:
Materiale:
Vægt:
Brugervægt:

Single tube open frame
T-700 High-Modulus Carbon Fiber
4,2 kg. (uden hjul) 41x41 cm. stol
113 kg.
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Single tube open frame
Tripple-Bu ed aluminium
4,8 kg. (uden hjul) 41x41 cm. stol
113 kg.
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