Mobi-Chair
Rullende Strandstol

Mobi-Chair er en høykvalitets rullende strandstol som
sikrer en smidig ferdsel fra sti til strand og ut i vannet.
Mobi-Chair ble designet med tanke på alle. Rullestolbrukere, personer med
spesielle behov, også barn kan dra nytte av komforten og mobiliteten til
Mobi-Chair.
Mobi-Chair er den ultimate partneren for fritid og underholdning.
Aluminiumsrammen og de rustfrie delene korroderer ikke i saltvann og de
flytbare hjulene og armlenene sikrer en opplevelse uten sidesykke grunnet
deres stabile flyteevne.
Mobi-Chair passer for bruk på stranden men kan også benyttes i
svømmebasseng.

Manøvrerbarhet
Mobi-Chair sikrer en behagelig ferd. De gummipneumatiske hjulene
absorberer støt og ubehageligheter forårsaket av ulendt terreng. På sand og
ujevt underlag gir hjulene enkel fremkomst og god mobilitet.

Flytbarhet
Armlenene og hjulene er produsert av et komprimert, flytende materiale
som opprettholder balanse ved bading i vann. De integrerte håndtakene på
armlenene gir ekstra stabilitet på land og i vann.

Bekvemmelighet
Transport og oppbevaring er praktisk. Mobi-Chair settes og legges raskt
sammen ved å bruke hurtigkoblinger uten bruk av verktøy. Den får plass i de
aller fleste kjøretøy.

Estetisk
Mobi-Chair er fysisk og visuelt attraktiv grunnet dens kvalitet og fremtoning.
Brukere kan lene seg tilbake i en komfortabel stilling ved kjøring,bading eller
stillesitting over lengre tid. Det attraktive trekket er antiallergisk, UV resistent,
vannresitent og ventilert for hurtig tørking.

www.mobi-mat.com

Sete Vidde

46 cm

Sete Dybde

43 cm

Sete Høyde

48 cm

Produkt Lengde

152 cm

Produkt Vidde

107 cm

Produkt Høyde

127 cm

Produkt Vekt

30 kg

Front Trinse

30c m x 17 cm - Gummi Pneumatisk

Bak Hjul

41 cm x 19 cm - Gummi Pneumatisk

Hjul Aksling

Rustfritt Stål

Vekt Kapasitet

136 kg

Ramme

Aluminumsramme, Rustfri Gaffel,
Saltvannsresistente, Deler, Armlene,

Armlene

PVC Avtagbart, Flytende Armlene

Setestoff

Antiallergisk,UV Resistent,
Vannresistent, Puster

Ryggstøtte

4 Innstillinger - Justerbar

Sete/Armlene/Hjul Farger

Blå/Oransje/Gul

Fordi om Mobi-Chair flyter er det ikke en båt. Sittestilingen er stabil, og under
normale forhold og normalt bruk vil du ikke kunne skli ut av stolen. Men, av
sikkerhetsmessige årsaker, er redningsvest tilrådelig for brukere som ikke kan
svømme. Mobi-Chair er ikke beregnet for bruk i områder med store bølger
og sterk strøm.

For mer informasjon (produkt tilgjengelighet, installasjon…), kontakt din representant i Norge.

Bjørn Opheim
Opheim Agenturer Limited
Løkabergveien 21 - 4272 SANDVE - Norway
post@opheimagentur.no
www.opheimagentur.no
Tel. +47 91 88 97 01

Usine de Bourisson
BP 20 - 16400 La Couronne - France
Tél. + 33 (0) 545 677 030 - Fax. + 33 (0) 545 678 160
deschamps@deschamps.fr
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