
Sitter du i en rullestol som gir deg disse mulighetene i dag? 
Barn, voksne og eldre kan ivareta egenaktivitet og får økt selv-
hjulpenheten i Levo. Levo har det tilbehøret du trenger for at 
stolen passer til din bruk og ditt behov.
 
Fordelen ved å kunne stå er mange. Det vil påvirke hvordan du     
omgås andre, men aller mest vil Levo gi deg økt selvstendighet  
gjennom økt rekkevidde, til å hente ned tallerkner fra overskap 
eller en vare fra øverste hylle i butikken.
 

• Raskt opp så høyt du trenger  -og ned igjen
• Mange tilpasningsmuligheter for optimal kjøre,   
sitte og ståstilling
• Levo har det tilbehøret du trenger 

På høyde med livet 
Du får større rekkevidde i stående stilling! 
 

LEVO           

Levo Active Easy er en lett aktivstol som har ståfunksjon. 
Meget gode trillegenskaper bidrar til stor aktivitet. Kom 
opp i stående stilling hvor du vil og når du vil. Fungerer 
ypperlig på skole, arbeidsplass og kjøkken da sitte-
stillingen hurtig kan endres fra kjørestilling til arbeids-stil-
ling eller stående.

Ideell for alle som ikke kan stå på egenhånd feks. 
personer med cerebral parese, multippelsklerose, 
muskeldystrofi, polio, reumatisme eller ryggmargskadde. 
Rullestolen er, til å være en stårullestol, utrolig lett og 
kompakt. Den har meget gode tilpasningsmuligheter og er 
meget lettkjørt.
 

• Lett aktivrullestol med topp kjøreegenskaper
• Enkel oppreisning ved hjelp av gassfjær
• Meget god sitte- og kjørekomfort
• Store muligheter for individuelle tilpasninger 

SPESIFIKASJONER LAE
Setebredde 35-45 cm
Setedybde 38-50 cm
Setehøyde foran 48/51 cm
Rygghøyde 31-41 cm
Totalbredde 67 cm
Totallengde 86/90 cm
Totalvekt fra 19 kg

En manuell drevet rullestol med ståfunksjon 
 

Levo Active Easy er kollisjonstestet og 
godkjent for bruk til transport i bil med person 
sittende i rullestolen. 
Rullestolen er testet og godkjent med og uten 
nakkestøtte.

LEVO ACTIVE EASY             POST 10 – Rullestol med manuell ståunksjon   Eneste valg



LEVO COMPACT EASY V    POST 11– Rullestol med elektrisk ståunksjon   Eneste valg
        

SPESIFIKASJONER LCEV
Setebredde 35-50 cm
Setedybde 40-45 cm
Setehøyde foran 48/54 cm
Rygghøyde 31/41 cm
Totalbredde 53-68 cm
Totallengde 86/93 cm
Totalvekt fra 28 kg

Levo Compact Easy V har meget gode kjøreegenskaper og 
oppleves som en fullverdig aktivrullestol. Dette skyldes først 
og fremst at stolen har en fast aktivramme. Stolen har alle 
nødvendige tilpasningsmuligheter slik at brukeren kan oppnå 
en god posisjon, både i sittende og stående stilling. 

Stolen gir mange muligheter til å variere stiling fra sitten-
de til stående og fungerer derfor også som en arbeidsstol.         
Funksjonen er elektrisk og gjør at man kan endre stilling 
raskt ut i fra hvilke oppgaver som skal utføres. For mange 
rulle-stolbrukere vil dette oppleves som frihet og gi mer 
selv-stendighet.

Levo Compact Easy V passer utmerket til alle rullestolbrukere 
med behov for variasjon. De gode tilpasningsmulighetene og 
tilbehøret gjør at selv de som har lite stabilitet i overkroppen 
kan ha glede av rullestolen. Den forsterkede seterammen gjør 
stolen velegnet til tunge og spastiske brukere. 

• Triller lett og enkel å tilpasse
• Lettvint elektrisk ståfunksjon
• Stort tilbehørsortiment 

En manuelt drevet rullestol med elektrisk 
ståfunksjon  

LEVO           

Levo Compact Easy V er kollisjonstestet og godkjent for 
bruk til transport i bil med person sittende i rullestolen. 
Rullestolen er testet og godkjent med og uten nakkestøtte.

Levo rullestoler med ståfunksjon                Lev.art.nr:  HMS art.nr:
Levo LAE sb35 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LAESM35 218356
Levo LAE sb35 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LAEXL35 218357
Levo LAE sb38 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LAESM38 218358
Levo LAE sb38 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LAEXL38 218359
Levo LAE sb40 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LAESM40 218360
Levo LAE sb40 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LAEXL40 218361
Levo LAE sb42 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LAESM42 218362
Levo LAE sb42 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LAEXL42 218363
Levo LAE sb45 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LAESM45 218364
Levo LAE sb45 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LAEXL45 218365
Levo LAE sb48 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LAEXL48 218366

Levo LCEV sb35 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LCEVSM35 218367
Levo LCEV sb35 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LCEVLXL35 218368
Levo LCEV sb38 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LCEVSM38 218369
Levo LCEV sb38 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LCEVLXL38 218370
Levo LCEV sb40 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LCEVSM40 218371
Levo LCEV sb40 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LCEVLXL40 218372
Levo LCEV sb42 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LCEVSM42 218373
Levo LCEV sb42 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LCEVLXL42 218374
Levo LCEV sb45 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LCEVSM45 218375
Levo LCEV sb45 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LCEVLXL45 218376
Levo LCEV sb48 sd30-41 sh51-54 sete vreg rygg hvreg LCEVSM48 218377
Levo LCEV sb48 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LCEVLXL48 218378
Levo LCEV sb50 sd43-54 sh54-56 sete vreg rygg hvreg LCEVLXL50 218379
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