KØREKØRESTOLE
STOLE

DET NYE
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DET NYE EUROCHAIR KONCEPT
2 I 1 FOR MAKSIMAL RENTABILITET
NYE IDÉER
OG INNOVATIONER!
Ved modellerne Eurochair Vario og Basic
kan man nu nyde godt af de nye idéer og
teknologiske innovationer, der betaler sig i
kroner og øre, ved genbrugs- og merværdikonceptet 2 i 1.

FORDELENE VED DETTE
NYE KONCEPT...

Anvend 1 kørestol og få
2 sædebredder!

s¬ 2 sædebredder i én stol =
basissædebredde + 3 cm SB-adapter
s¬ Med blot 2 sædebreddevarianter dækkes ca. 75 % af sædebreddebehovet på
markedet
s¬ Høj rentabilitet på grund af
reducering af lagerholdning
s¬ Minimering af lagerantal
s¬ Omkostningsreducering
s¬ Større variabilitet på grund af
problemfri tilpasning af sædebredden
s¬ Hurtigere tilgængelighed til forskellige
sædebredder

FORDELE
FOR ALLE!

KØRESTOLSBRUGERE

TEKNIKERE/
TERAPEUTER
KOMMUNER OG
PLEJEHJEM
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GENBRUGS- OG MERVÆRDIKONCEPT

2I1
BETALER SIG.
s¬ Forøget udnyttelse ved genbrug
s¬ Udvidet kompatibilitet i produktfamilien
s¬ Efter behov +3 cm "medvoksende" i sædebredden
s¬ Brug af innovative sædebreddeadaptere
s¬ Optimal reservedelsforsyning gennem lange
produktlivscykluser

s¬ Det udvidede spektrum af
sædebredder bevirker en
mere målrettet og nøjagtig
tilpasning
s¬ Sædebredden vokser med
efter behov
s¬ Eurochair kvalitetsgaranti
s¬ Kompatibel med
øvrige kørestole i Meyra's
program

s¬ Velkendt produkt med en
produktpolitik, der er planlagt på langt sigt
s¬ Flere sædebredder
(11 i stedet for 7 varianter)
s¬ Fleksibel tilpasning direkte
på stedet uden brug af
ekstra reservedele
s¬ Sædebreddeadapterne er
monteret som standard

s¬ Optimerede lagerbeholdninger
s¬ De ekstra lagervarianter
dækker en stor del af markedsbehovet
s¬ Hurtigere tilgængelighed
ved genbrug
s¬ Store sædebredder op til
56 cm. i serieproduktion
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DET NYE GENBRUGS- OG
MERVÆRDIKONCEPT I DETALJER

TO DIMENS
f .eks. o pri n del i g b a si ssæ deb r edde 4 0
38/41* cm

ARMLÆNSADAPTER FORAN
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Adapterposition foran i
basissædebredde. Denne
svarer til leveringstilstanden

Adapterposition foran i
basissædebredde + 3 cm
(efter tilpasning)

40/43 cm

43/46 cm

46/49* c

ARMLÆNSADAPTER BAGVED

Adapterposition bagved i
basissædebredde. Denne
svarer til leveringstilstanden

Adapterposition bagved i
basissædebredde + 3 cm
(efter tilpasning)

INNOVATIV TEKNIK

GENBRUGS- OG MERVÆRDIKONCEPT

De nye armlænsholdere har 2 indstikspositioner
på siden, der er forskudt 15 mm.
Disse adaptere muliggør brug af Eurochair med
den kendte basissædebredde og alternativt at
udvide denne med 3 cm. Alle armlænsvarianter
kan som sædvanligt løsnes, fjernes eller svinges
ned eller ind med én hånd.
Ved en Eurochair med tromlebremse varieres kun
armlænsadapterne, bremsen og stellet forbliver
uforandret.

IONER I ÉN,
cm , ef ter pr o bl em f ri ti l pa sn i n g 4 3 cm

cm

48/51* cm

50/53 cm

53/56* cm

*4 nye sæ deb r edd er

TRYKBREMSEADAPTER

DRIVHJULSADAPTER

Adapterposition foran i
basissædebredde. Denne
svarer til leveringstilstanden

Adapterposition indvendig
i basissædebredde. Denne
svarer til leveringstilstanden

Adapterposition foran i
basissædebredde + 3 cm
(efter tilpasning)

Adapterposition udvendig i
sædebredde + 3 cm
(efter tilpasning)
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TIL UNIVERSEL BRUG
EUROCHAIR 2 I 1
De velkendte modeller Eurochair Basic
og Vario udvides med fordelene ved
2 i 1-konceptet. Den klassiske kvalitetsbasis med kendt kompatibilitet bibeholdes
naturligvis.
Højeste kvalitet er tradition ved vores Eurochair modeller 1.750 og 1.751.
Anvendelsen
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med
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stabilitet.

Variabilitet inklusive:
Mangfoldige tilpasningsmuligheder sørger for egen
mobilitet, også ved skiftende sygdomsbilleder eller
handicaptyper.

Takket være det omfangsrige Eurochair
modulsystem åbnes der nye anvendelsesog genanvendelsesområder igen og igen.

s¬ Høj varians uden udskiftning af dele:
Højdejusterbar ryg 40-42 cm
og dybdeindstillelig sæde 40-43, 46 cm
s¬ 12 sædehøjder kan indstilles som standard
s¬ Omfattende modulsystem
s¬ God markedsgennemtrængning
s¬ Gode køreegenskaber, særdeles stiv ramme
s¬ Mange tilpasningsmuligheder
s¬ Kan anvendes til hemiplegikere fra sædehøjde 39 cm
s¬ Ombygninger kan foretages hurtigt og enkelt
s¬ Reservedelsforsyningen er sikret fuldt ud
s¬ HMV-nr. 18.50.02.2085
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s¬ HMI-nr. 51477 m.fl.

De velkendte Eurochair modeller byder på
mange tilpasningsmuligheder til de individuelle brugerbehov.

Vores basisversion:
Den prisbillige start i klassen af
letvægtskørestole med lavt tilpasningsbehov.

GENBRUGS- OG MERVÆRDIKONCEPT

UNIVERSEL
OG KOMPATIBEL

s¬ Stort udvalg af armlæn og fodplader
s¬ Tilpasning af understellet ved hjælp af varioblok
og forgaffel
s¬ God genbrugsmulighed på grund af
Eurochair komponentfamilien
s¬ Kørestol med tilpasningsmuligheder ved
stationær og hjemmebrug samt til
udendørsbrug
s¬ Omfangsrigt udstyrsprogram (til både Basic og Vario)
s¬ Kan anvendes til såvel store som små klienter
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ALLE FORDELE...
PÅ ÉN GANG!
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Universel anvendelig letvægtskørestol
Brug af innovative sædebreddeadaptere
Større varians på grund af ekstra sædebredder
Særdeles egnet til genbrug på grund af
mangeartet udnyttelse
Velkendt høj Eurochair produktkvalitet
Udvidet kompatibilitet i produktfamilien
Kørestolen kan vokse med efter behov
Maksimal rentabilitet
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MEYRA ORTOPEDIA DANMARK
Støberivej 1 · 3660 Stenløse
Tlf.: 47 10 77 55
Fax: 47 10 77 53
salg@meyra.dk
www.meyra.dk
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