TiArrow

En ny måte å tenke
sittestilling på

Z-LINE

LAV VEKT

GODE KJØREEGENSKAPER
ERGONOMISK SITTESTILLING

TiArrow Z-Line er en helt
kompromissløs rullestol der ikke en
eneste detalj er utvilket ved en
tilfeldighet.
Det unike karbonsetet gir deg
muligheten til å finne den perfekte
sittestillingen. Utformingen av setet gir
deg ekstremt god stabilitet og
trykkavlastning.

Z-LINE
Rullestolen er bygd i titan og
konstruksjonen gir ekstremt gode
kjøreegenskaper. Z-Line blir en del av
deg og kroppen din, hvor hver
bevegelse skaper fremdrift. I tillegg er
designet til Z-Line helt unikt.
Vekten på en komplett Z-Line er fra
5,5 kg.

VEKT FRA 5,5 KG

HØY SITTESTILLING

OVERLEGEN KONTROLL

SITTE ERGONOMI
Ergonomi er et av de viktigste
aspektene ved en rullestol. I dette tilfellet
har vi gått hele veien og laget et støpt sete
som omslutter kroppen din. Karbonsetet
kan enkelt tilpasses/formes etter den
enkelte bruker.
En ergonomisk sittestilling gir også
bonuseffekter. Du vil oppnå en bedre
kroppsholdning og en mer aktiv
sittestilling som vil hjelpe deg i hverdagen.
Stolen kan leveres med 28” drivhjul for
de som ønsker det. Dette gjør at du sitter
høyere i stolen, noe mange ser på som en
fordel i sosiale sammenhenger.

KJØREEGENSKAPER
Tyngdepunktet er plassert direkte over
senter av drivhjulene, noe som gjør at
stolen triller lett.
På grunn av en ekstremt stiv ramme,
karbonsete og ingen løse deler, utnyttes
all kraft til fremdrift av stolen.
Målet vårt har vært å minimere
belastninger på rygg, skuldre og armer.

STIV RAMME

HÅNDTERBAR

MINIMERE BELASTNING

STOLENS MULIGHETER
Stolen finnes standard i tre ulike
rammebredder og to ulike
rammehøyder. Det finnes også fem
ulike standardstørrelser på karbonsetet.
Standardstolen leveres med enten 25”,
26” eller 28” drivhjul og 4” eller 5”
svinghjul.
Den kan også leveres med avtagbart
sete for enklere håndtering ved
transport.

En unik rullestol med et
moderne design

TEKNISK DATA
PRODUKT

TiArrow Z-Line

ART.NR

250015

MAX BRUKERVEKT

95 kg

LENGDE MED FOTSTØTTE

78 - 79,5 cm

TOTAL BREDDE

55 - 62 cm

VEKT

Fra 5,5 kg

SETEBREDDE

Fra 34 - 44 cm

SETEDYBDE

33 - 47 cm

RYGGVINKEL

80 ° - 100 °
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