
IMPERA 
 POST 4 – Aktiv sammenleggbar 
ramme med avtakbare benstøtter

Stabil og smal rullestol for brukere som kjører mye / 
”går seg fram med bena“   
• Stabil, triller svært godt - gjør at stolen er meget lett å manøvrere!
• Enkel tilpassing og fleksibel - gjør at du får stolen til å passe deg og din kjørestil!
• Kollisjonstestet og godkjent med nakkestøtte!
• Smal totalbredde, setebredde + 17 cm!
• Lett å legge sammen og ta med i bil!
• Passer meget godt med avtakbare, faste rygger og trykkavlastende sitteputer - gir god komfort! 

Impera er en rullestol som har svært gode trilleegenskper og 
egner seg derfor spesielt godt til personer som har behov for 
en lettkjørt rullestol. Impera egner seg godt til å kjøre med 
en fot og en arm. Impera er konstruert for å tåle røff bruk og 
er kjent for å bevare stabilitet og trille-egenskaper over tid.
 
Impera har justerbar setedybde, rygghøyde og legg- lengde. 
Det er derfor lett å tilpasse rullestolen til brukers mål.
 
Benstøttehenger med mulighet for 70˚, 80˚ og 90˚ i en og 
samme henger bidrar til optimal sittestilling. Imperas lave 

vekt og smale mål gjør stolen enkel å manøvrere. 
Totalbredden er kun setebredde +17 cm. Sammenslått er 
stolen kun 27 cm. Det gjør stolen enkel å frakte med seg.
 
Impera har et komplett tilbehørsprogram.

IMPERA SHORT
Impera leveres også i en utgave med kortere setedybde for 
ungdom og mindre voksne.



SPESIFIKASJONER
Setebredde 33, 36, 39 cm (Impera Short) 

36, 39, 42, 45 og 48 cm
Setedybde 33-40 cm (Impera Short) 

40-45 cm
Setehøyde foran 39-51 cm
Rygghøyde 35-45 cm
Totalbredde Setebredde +17 cm
Totalbredde sammenslått 27 cm
Maks brukervekt 135 kg
Armlene høyderegulerbart Ja
Kjørehåndtak høyderegulerbart Ja

Impera er kollisjonstestet og godkjent for bruk til trans-
port i bil med person sittende i rullestolen. Rullestolen er 
testet og godkjent med nakkestøtte.

HOVEDPRODUKTER:  Lev.art.nr: HMS NR:
Impera sb33 sd33-40 sh44-48 3160021  218329
Impera sb36 sd33-40 sh44-48 3160022  218330
Impera sb36 sd40-45 sh44-48 3120021  218331
Impera sb39 sd33-40 sh44-48 3160023  218332
Impera sb39 sd40-45 sh44-48 3120022  218333
Impera sb42 sd40-45 sh44-48  3120023  218334
Impera sb45 sd40-45 sh44-48 3120024  218335
Impera sb48 sd40-45 sh44-48 3120025  218336

Se også eget Bestillingsskjema for alle valgmuligheter!

Impera leveres uten pute som standard. Bildet viser stolen med 
puten Jay Xtreme Active. 

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

www.sunrisemedical.no

Bord  Lev.art: HMS:
Bord sb39-54  3019100 147805
Bord sb36  82075 027078
Bord sb33  82076 138851

Enhåndsdrift Lev.art: HMS:
Drivhjul 24”  3007925 137439

Hemiarmlen Lev.art: HMS:
Armlene h17-24 hø 3306015 023168
Armlene h17-24 ve 3306016 023169
Armlene h22-29 hø 3306035 023172
Armlene h22-29 ve 3306036 023173

Hemiplegiadapter 3307170 199124

Krykkeholder Lev.art. HMS
Krykkeholder  3009620 172706
(til hjulblokk basic) 
 

Pumpe elektr. Lev.art: HMS
Pumpe el  3007900 139123

Smartdrive     Wheeldrive
En hjelpemotor gir deg krefter og sørger for at 
du kan være ute lengre tid av gangen! Spør 
oss om dette. 

Jay rygg til 
aktive stoler! 
En fast rygg laget i 
Carbon sørger for en 
fast rygg for god støtte 
men likevel lett i vekt! 

TILBEHØR


