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ALLROUND MED TILT

EMINEO



BREEZY EMINEO
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AKTIVITET OG HVILE I SAMME RULLESTOL

• Emineo kombinerer allround-rullestolens kjøreegenskaper med 
komfortrullestolens stabilitet og komfort i en og samme stol. 

• Emineo har svært gode kjøreegenskaper. 

• Lav setehøyde og god plass under setet gjør Emineo velegnet til å kjøre med ett eller begge ben.

• Unik balansert tiltfunksjon som er trygg og enkel å betjene både for brukeren og pårørende. 
Brukeren kan variere mellom en aktiv sittestilling og en mer bakoverlent stilling på 
en god og smidig måte samtidig som stolens kjøreegenskaper opprettholdes.

• Med den patenterte setetilten åpnes hoftevinkelen ved tilting og gir en mer behagelig sittestilling. 

• Benstøtte med justerbar vinkel gir optimale muligheter til å tilpasse sitttestillingen uten bytte av deler.

• Du kan enkelt tilpasse Emineo til mange ulike behov, samt komplettere med et bredt 
utvalg tilbehør. Dette gjør rullestolen god å arbeide med - og perfekt for gjenbruk.

Ergonomisk utformet, 
høyderegulerbar 

kjørebøyle bidrar til riktig 
arbeidsstilling og mindre 

belastning for ledsager.

Mykt polstret overdrag. 
Stropper for regulering 
av kurvatur sikrer 
riktig støtte. 

Avtagbare, inn-og 
utsvingbare benstøtter 
som kan vinkeljusteres 
til 70°, 80° eller 90° er 
standard på Emineo.

Plansete gir mulighet for ulike typer 
sitteputer, eksempelvis JAY puter for 
økt trykkfordeling og posisjonering.

Unik setetilt som gir 
mulighet for viktig 

stillingsendring i 
løpet av dagen.

Mulighet for setehøyde ned 
til 36 cm og god plass for 
bena gjør stolen ideel for 
for framdrift med bena.

Allround med tilt 
Post 7, 1. valg
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SPESIFIKASJONER BREEZY EMINEO STANDARD KONFIGURASJON BREEZY EMINEO I POST 7

Setebredde 33 - 51 cm (36 - 50)* • Vinkeljusterbar rygg 
• Hodestøtte
• Setetilt
• Kjørebøyle
• Velkrorygg med polstret ryggoverdrag
• Avtagbare armlener med klesbeskyttere
• Benstøtter, avtagbare, inn- utsvingbare 

med oppfellbare fotplater
• Tippesikring
• Kompakte dekk
• Drivring aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet 
modell i Norge.

Setedybde 34 - 39/39 - 45 cm

Setehøyde bak 39 - 46 cm (36 - 50 cm)* 

Setehøyde foran 38 - 43 cm (36 - 50 cm)*

Setevinkel 0°

Rygghøyde 50 - 60 cm

Ryggvinkel 90° - 110°

Totalbredde setebredde +17 cm

Transportvekt fra 23,7

Vekt rullestol fra 28 kg

Maks. brukervekt 135 kg

* med skifte av deler



Emineo kan framstå som en lettkjørt og komfortabel allroundrullestol, 
eller en lett komfortrullestol med svært gode kjøreegenskaper.

Tilthendelen er plassert under armlenet. Tiltfunksjonen er balansert for at 
brukeren trygt og enkelt skal kunne betjene denne på egenhånd.
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Breezy Emineo passer ungdom og voksne som sitter 
lenge av gangen og har behov for stillingsendringer.



Vinkelregulerbare, 
lengdekompenserende benstøtter 
er et godt valg for den som 
trenger ekstra variasjon.

Ledsagerbrems velges 
ofte der brukeren i liten 
grad kjører stolen selv.

Se tilbehørskatalogen for 
de ulike hodestøttene du 
kan velge til Emineo.

Der enkelt renhold er viktig, kan 
Emineo leveres med ryggoverdrag 
og sittepute i polyuretan.

Stillingsendringer i løpet av dagen gjøres enda 
enklere med elektrisk rygg- og tiltregulering. 
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Breezy Emineo Post 7 - Artikkelnummer hovedprodukt
Setebredde

33 36 39 42 45 48 51

Setedybde

34-39
Art.nr 3400033-2NO 3400036-2NO

Hms.art.nr. 218337 218338

39-45
Art.nr 3400039-2NO 3400042-2NO 3400045-2NO 3400048-2NO 3400051-2NO

Hms.art.nr. 218339 218340 218341 218342 218343

Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør
• Jay sittepute
• Jay rygg
• Drivaggregat
• XStabil ryggpute
• Ryggvinkelregulering
• Ledsagerbrems
• Vinkelregulerbar benstøtte
• Elektrisk tilt- og vinkelregulering
• Hodestøtter med ulik utforming
• Sidestøtter

Se også egen tilbehørskatalog.



EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

LOOPWHEELS DRIVHJUL
• Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort 

på ujevnt underlag, for eksempel brostein. 

• Bidrar til en mer behagelig kjøreopplevelse for brukere 
som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.

• Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt 
underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller 
i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr 
et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn 
det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller 
i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.

GODE VALG TIL 
RULLESTOLEN

Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.

Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat. SmartDrive brukerstyrt drivaggregat.

Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.
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RIKTIG TILBEHØR
Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan 
få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter 
Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no

JAY SITTEPUTER OG RYGGER
JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og 
faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, 
stabilitet og svært gode trykksårforebyggende 
egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg 
er avgjørende for funksjonaliteten i sittende 
stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt 
spekter av produkter for alle behov. 

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller 
se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no

KINETIC BALANCE 
POSISJONERINGSPRODUKTER, 
REGNTREKK OG VARMEPOSER
Riktig bekledning er viktig for å kunne 
nyte turer utendørs i all slags vær! Se 
vårt utvalg av moderne og funksjonell 
bekledning fra Kinetic Balance. 

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-
brosjyren, eller se vår hjemmeside: 
www.SunriseMedical.no

DECON ADVENTUS FRONTHJUL
Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen 
på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller 
på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere 
komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på 
www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, 
Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.

GODE VALG TIL 
RULLESTOLEN
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Sunrise Medical AS 
Delitoppen 3,1540 Vestby 
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no 
www.SunriseMedical.no

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

All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medial tar forbehold 
om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan 
være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med 
Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan 
denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER
Viken (HMS Øst-Viken)
Stine Bukholm  Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)  
Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)
Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus) 
Paul Ullerlien  Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen  Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501 
(Bærum) 
markus.pettersen@sunrisemedical.no 

Innlandet
Arnfinn Hellerud  Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen  Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark 
Thor Arne Tvetene  Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder 
Willy Flaten  Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland 
Frode Lundal  Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland) 
Frode Gudvangen  Tel. 482 09 891 
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane) 
Jostein Slettehaug  Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen  Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal 
Jostein Slettehaug  Tel. 992 29 766 
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim) 
Bjørn Tore Grande  Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger) 
Dag Håkon Edvardsen  Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør 
Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord
Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark 
Uno Gjerstad  Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer
Øst 
Erik Fossum  Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord 
Willy Flaten  Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus
Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no




