WITH YOU
WHEREVER
YOU ARE
KOMPROMISLØS FASTRAMMESTOL.
MEGET KOMPAKT OG LET KLARER ALT....KOM BARE!

SPECIFIKATIONER
Dimensioner i mm., vægt i kg., hjul i tommer, dimension tolerance +- 10 mm.
Forbehold for ændringer.

Bredde med hjulcambring / mm

0°
min. 490 /
max. 690
SB +170

3°
min. 540 /
max. 740
SB + 240

Sædehøjde forrest (FSH) i mm

min. 450 / max. 530

Sædehøjde bagerst (BSH) i mm
Total højde i mm
Stropper i ryg justerbar i højden i mm
Ryghøjde i mm
Sædebredde i mm
Sædedybde i mm
Kort ramme, i mm
Mellem ramme, i mm
Lang ramme, i mm

min. 350 / max. 510
min. 600 / max. 970
Justerbar +/- 15 hver
min. 250 / max. 450
min. 300 / max. 500
380 – 500
min. 760 / max. 840
min. 800 / max. 880
min. 840 / max. 920

Vægt
Tilladte total vægt i kg
Max. brugervægt (inkl. bagage eller lign.) i kg
Vægt køreklar i kg

Fra 6,5. (uden sideplader, pude
og drivhjul)

by www.bwc.gmbh

Transportvægt i kg

max. 139.5
130
Fra 9,5
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09.18 Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer af vores produkter og tager forbehold for trykfejl og farveafvigelser i vores trykte materiale.
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NANO
// DEN NYE GENERATION AF AKTIV KØRESTOLE//

PURE
DESIGN

MEYRA NANO – PURE DESIGN

MIT MOTTO:
DU LEVER KUN ÉN GANG

COMPACT
EN DAG MED KATARINA
Den 22 årige professionelle svømmer fra Serbien
bor sammen med sine forældre i Enns, Østrig. Efter
en svømmeulykke i 2015 er hun nu afhængig af en
kørestol.
Men at give op var aldrig en mulighed for Katarina.
Hun har fastholdt hendes ægte passion - svømning.

Hendes positive karisma og konstante glæde ved

MEYRA NANO –
DEN NYE GENERATION AF
AKTIV KØRESTOLE

livet er en kæmpe inspiration. Når hun ikke er i

Nano er en fastrammestol med et åbent ramme-

vandet så holder hun af at style sig selv og hendes

koncept - elegant, sporty og kompakt. Yderst stabil

hobby indeholder naturligvis også shopping.

og en meget lav vægt. Tilpasset ned til den mindste

Hun træner fire timer om ugen.

detalje for optimale køreegenskaber og komfort.
Vi ledsagede Katarina for en dag og tilbragte mange

Transport i bil har aldrig været nemmere: Fold ryg-

hyggelige timer sammen - altid ved hendes side var

gen ned og afmonter drivhjul og sideplader - mere

NANO fra Meyra - den nye fastrammestol der klarer

skal der ikke til. Den kompakte ramme passer næste

hvad der kommer - så kom bare med det!

i alle biler - ja selv cabrioleter.

ACTIVE

MEYRA NANO – PURE DESIGN

THAT’S
MY LOOK
ALT ANDET END
“EN HYLDE VARE”

DESIGN
AT ITS BEST

FARVE HIGHLIGHTS
En lang række rammefarver giver dig en stor valgfrihed af
design. Hvadenten det er iøjefaldende, neutral eller diskret
- ”the sky is the limit” Sideplader og fodpladen er lakeret i
rammefarven med mulighed for individuelle ønsker som
option.

STILSIKKER SOM MIG.
ET PERFEKT MATCH TIL MIN
STIL - PÅFALDENDE UPÅFAL-

Magic blue

Magic blue
matt

Blue metallic

Blue
metallic matt

Purple
metallic matt

Cross orange

Red metallic

Red metallic
matt

Copper
metallic

Brown
metallic matt

Matt black

Jet black

Titanium grey

Silver
metallic

Signal white

SIDEPLADER
OG
FODPLADE:
Signal white
matt

RAMMEFARVE:
Downtown
grey

DENDE!

DESIGN
TIP:
Green
metallic

STYLISH
ACTIVE

Green
metallic matt

DISKRET SAT I SCENE

Svinghjul

DRIVHJUL

Med den åbne ramme konstruktion repræsenterer Nano i særdeleshed et klart og enkelt design. Når det kommer til individualitet er

Faste gummi hjul med alufælge

Foruden standard drivhjulet er Xtrend ak-

Nano helt i top. Rammens farve, sideplader, fodplade og drivhjul kan blive tilpasset så de fremhæver den sporty stil. Gør Nano til din

er som option tilgængelige i

tiv hjulene tilgængelige i blå, rød og guld.

unikke ledsager og giv den dit eget personlige præg.

trendy farver. Hjulene Frog leg er

Letvægt magnesium hjulene er tilgænge-

tilgængelige i sølv, sort, orange, rød,

lige i blå, rød, orange, sort og hvid.

blå og hvid.

MEYRA NANO – PURE DESIGN

MEYRA NANO – PURE DESIGN

BARE KOBL FRA OG DRIV MED - MED
NANO HAR JEG EN SIKKER OG PÅLIDELIG PARTNER VED MIN SIDE!

POSITIVE

FRESH
Vario hjulblok

FANTASTISKE KØREEGENSKABER

Selvsikker og sikker

Nano tilbyder en lang række justeringsmuligheder så den bedst muligt tilpasses dine behov. Den præcise

Nano er ekstrem holdbar og robust. Optimal rammetykkelse og en

tilpasning giver dig en nem håndtering af stolen og du fornemmer en super aktiv let kørt kørestol. Fordelen

højkvalitets hjulblok sikrer en holdbar kørestol som du fuldt ud kan stole på.

ved en justerbar fastrammestol er at du får en nøjagtig og præcis manøvering af stolen specifikt tilpasset dig.
Forhjulsophæng
ACTIVE

