


"Når jeg for først gang satt i en 
ICON rullestol, ble jeg overrasket 
over hvor komfortabel og enkel 
denne stolen faktisk er. Nå, når 
jeg prøver min egen 
fastrammestol skjønner jeg ikke 
hvordan jeg noen gang klarte 
meg uten luftdemping. 

Jeg elsker også det faktum at jeg 
kan justere stolen etter mine 
behov i stedet for og prøve å 
tilpasse kroppen min etter 
rullestolen. Jeg kan til og med 
regulere ryggstøtten i løpet av 
sekunder for å oppnå 
umiddelbar komfort."

Keld Mathiesen, ryggmargsskadet

Menneskekroppens holdning er i konstant endring og nye behov oppstår til 
stadighet. Dette gjelder spesielt for aktive rullestolbrukere. Med en rullestol som 
er optimalt justert til en hver tid er viktig for både stolens ytelse og for å 
forhindre feil sittestilling og ytterligere negative endringer i kroppen. 

ICON er en ekstremt lett fastrammestol som er justerbar innenfor nesten alle 
tenkelig parametrer, som sikrer at bruker kan vokse og endre behov og 
forutsetninger. Den samme rullestolen kan justeres for å passe til både barn og 
voksne - så justerbar er faktisk ICON. 

Utviklet i samarbeid med aktive rullestolbrukere og en ledende produsent av 
terrengsykler, tilbyr ICON fantastisk funksjonalitet og komfort. Den innebygde 
luftfjæringen absorberer effektivt hele kroppsvibrasjoner, som påføres bruker 
hele dagen lang i løpet av normale aktiviteter som en følge av å være en aktiv 
rullestolbruker. ICON er utviklet for å beskytte mot disse vibrasjonene som kan 
forårsake sekundære skader. Prøv å forsere en fortauskant med ICON - du vil 
kjenne forskjellen! 

ICON er justerbar i:

www.iconwheelchairs.eu 
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ICON - en stol passer for alle!

Setehøyde - foran og bak Lengde/dybde på fotstøtte 
Setebredde Setevinkel
Setedybde Plasseringen av svinghjul 
Tippepunkt Ryggvinkelen
Cambring Fastheten på luftdempingen




