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SIMBA
SOM SKAPT FOR NYE EVENTYR - 
MED LAV VEKT OG MULIGHET FOR 
Å VOKSE



36 www.sunrisemedical.no

36

6 mulige farger på 
nylon ryggtrekk!

Mørk blåSvart Rød

Lilla Blå Rosa

Zippie Simba™ -som skapt for nye eventyr!
Endelig en barnerullestol med et moderne, gjennomtenkt og praktisk design! Dette er en barnestol som er spesielt 
konstruert for aktive barn. Mange farger å velge i både på rammen og nylon ryggtrekk. Hele 33 forskjellige motiver 
på eikebeskytterne å velge blant. Dette gir mulighet til å velge ut sin egen favoritt. Abduksjonsfronten med bakover-
fellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen.
Simba er også en av de letteste fastrammestolene som finnes på markedet for barn. Fullt utstyrt veier den kun fra 8 
kg. Barnet kan også vokse med stolen da du kan justere setebredde og dybde uten bytte av deler.

Se alternative farger på side 42.
Se side 44 for oversikt over standard prisforhandlet modell og artikkelnummer for hver størrelse.

Zippie Simba 

Bildet kan avvike fra standard prisforhandlet modell i Norge.

Explore your world !
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Zippie Simba er utviklet spesielt med tanke på barn og 
barns ønske om aktivitet. Designmessig finnes flere de-
taljer som barn vil finne svært praktiske. 
Abduksjonsrammen gir god plass til bena og stimulerer 
til egenmestring ved forflytning. Opsjonen bakoveropp-
fellbar fotplate gir nødvendig plass når barnet skal inn 
og ut av rullestolen. 
Barnet kan stå på fotplaten ved inn/utstigning. Stolen 
kan enkelt setebreddejusteres inntil 2 cm og setedybde-
justeres inntil 4 cm uten bruk av nye deler. Dette gjør 
at stolen kan justeres ettersom barnet vokser. Hvis man 
ønsker mer setebredde kan man øke inntil 10 cm til ved 
å bytte deler. 

Klesbeskytterne kan justeres høyt slik at de vil hjelpe 
stabiliteten til barnet. 
Muligheter for brems integrert i skjermen (Safari) som 
er enkel for barnet å betjene. På denne kan man også 
koble ledsagerbrems. Denne ledsagerbremsen er mye 
lettere enn tradisjonell trommelbrems, som også kan 
fås til stolen.
Velg mellom 26 rammefarger(se s.42) uten pristillegg. 
33 forskjellige design på eikebekyttere. (Se katalogside 
56-60.)
Muligheter for å vinkle ryggen uten verktøy (tilbehør). 
Dette gir barnet en hvileposisjon (10 graders bakover-
vinkling).  

Rosa er en av de mange fargene stolen 
kan fås i. Se fargekart på side 42. En åpen 
ramme gir et stilig aktivt utseende. 

Med svingbar tippesikring og høydere-
gulerbare kjørehåndtak er det praktisk 
å stille inn stolen for ulike ledsagere.

Adbuksjonsfronten gir bedre plass for 
bevegelse av bena. 

Aluminium svinghjul er en av flere 
valgmuligheter (tilbehør).

Ryggvinkling -16° til +20°.  Raskt og en-
kelt.

Justering av tyngdepunkt (10cm) gjør 
at stolen kan tilpasses ulike brukeres 
kjøremønster, 2 - 10 cm. 

Se side 44 for oversikt over standard prisforhandlet modell og artikkelnummer for hver størrelse.

Explore your world !



38 www.sunrisemedical.no

38

Nedfellbare kjørehåndtak som valg-
mulighet, for de som bare har behov for 
litt hjelp innimellom.

Høyderegulerbare kjørehåndtak. Ideelt 
for ledsagere.

Justerbar aksling for riktig setehøyde 
bak og best mulig kjørestilling for bar-
net.

Abduksjonsfronten i Simba gir god plass til 
egen forflytning ut og inn av stolen. .

Det finnes flere nyttige tilbehør til Zippie 
Simba. Her vises bord og regntrekk. Kjøre-
poser og regntrekk fås i små størrelser.

Kjørebøyler finnes til Simba. Her vises et 
vinkelregulerbart med ledsagerbrems. 
Passer fra setebredde 30 og oppover.  

Våre egne høykvalitetshjul Proton lett-
vektshjul som valgmulighet. Spar inntil 
2 kg totalvekt.

Bakoveroppfellbar fotplate er viktig når 
barnet forflytter seg inn- og ut av stolen 
selv.

Safaribrems krever lite krefter, er 
høyt plassert og lett tilgjengelig for 
barnet.

Explore your world !
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Tekniske spesifikasjoner Zippie Simba

Totalbredde m/20“ drivhj. og 0° camber:   sb +16cm

Total lengde :  fra 57 cm

Rygghøyde (i trinn på 2,5cm): 20-40 cm

Setebredde:  22 - 36 cm

Setedybde:   24 - 42 cm

Setehøydeforskjell (foran-bak): 0 - 13 cm

85°

8 kg
Rullestolens vekt er
fra 8 kg i letteste 
konfigurasjon.

-16°

+20°

20-40 cm

36-48 cm29-46 cm

17-36 cm

24 - 38 cm +2+2 cm*

 22-36 cm +2 cm*

65 kg

Produktets totalvekt:  fra 8 kg

Rett front og abduksjonsfront: setebredde +1cm

Ryggvinkling:              -16° - +20°

Zippie Simba har godkjent kollisjonstest etter ISO 7176-19

*) Stolen kan justeres 2 cm i bredde og 4 cm i dybde u/delebytte 

Noen av eikebeskytterne vi tilbyr (du finner mange flere på katalogsidene 56-60):

      Galactica  Princess       Cheese              Sebra  Basketball       Happy Lions

Sunrise Medical AS, 
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00   F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no

Explore your world !







Østfold, Buskerud 
Stine Bukholm                Tel. 93470066 
stine.bukholm@sunrisemedical.no 

Tom Arild Johnsen          Tel. 97628818       
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus 
Paul Ullerlien          Tel. 90958355 
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen              Tel. 99104450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg        Tel. 99095204          
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland 
Arnfinn Hellerud              Tel. 91889260 
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen   Tel. 90136817       
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark
Thor Arne Tvetene          Tel. 90918570 
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder
Karl Rasmussen              Tel. 97578003 
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland 
Frode Lundal                    Tel. 91775110 
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland
Frode Gudvangen            Tel. 48209891          
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane 
Jostein Slettehaug          Tel. 99229766 
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen            Tel. 48209891          
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal 
Jostein Slettehaug          Tel. 99229766 
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag
Bjørn Tore Grande               Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag 
Dag Håkon Edvardsen        Tel.  48217313 
dag.edvardsen@sunrisemedical.no 

Nordland 
Uno Gjerstad             Tel. 91880332     
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen         Tel. 48217313 
dag.edvardsen@sunrisemedical.no 

Troms, Finnmark 
Uno Gjerstad             Tel. 91880332     
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Sunrise Medical AS 
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00  
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no 
www.SunriseMedical.no

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON

All informasjon kan endres uten varsel.  
Ta kontakt med Sunrise Medical om du har 
spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne 
brosjyren ses i PDF-format på  
www.SunriseMedical.no.

MER ENN BARE PRODUKTER!
Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.
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