
Netti Family 
Komfortrullestolene 

med flest 
muligheter



Setebredde
450-600 mm

Setedybde
400-550 mm

(575 mm)

30 x 45mm

30mm

45mm

450-650 mm 
(550-750 mm)

Setehøyde
460-490 mm

Uten puter

Max. belastning 
160 kg

Vekt
36-38,6 kg

Tilt
-9° - +16°

Rygg
86°-133°

Kollisjonstestet
ISO 7176-19

Max. Belastning 160 kg

Beste komfortrullestol for 
høy brukervekt

• Svært god sittepute bygd opp av 4  
ulike skumtyper med elastisk og  
ventilerende yttertrekk

• 120 mm dype sidevanger på ryggpute  
gir den beste stabiliteten

• Rygghøyde fra 450 til 750 mm

• Bordløsninger som gir ekstra støtte

• Stort tilbehørsprogram

• 400-575 mm setedybde

• Prisforhandlet i 450, 500, 550 og 600 mm 
bredde (650, 700 og 750 mm bredde kan 
leveres på forespørsel)
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BREDDE DYBDE HMS NR. ART NR. 

450 mm 400-550 mm 277035 46650

500 mm 400-550 mm 277042 46657

550 mm 400-550 mm 277049 46664

600 mm 400-550 mm 277060 46675
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Netti Grandis Benstøtter
Når stabilitet og sikkerhet er nødvendig. Avansert kon-
struksjon i kombinasjon med teknikk. Slitesterk og ele-
gant design. Legglengde fra 360 til 640 mm
Velg mellom: Delte fotplater (std), hel fotplate, amputa-
tionsstøtte og fotkasse. 

Fot ytterligere informasjon går inn på våre hjemmeside 
My-Netti.no.

God støtte i ryggputen 
Netti Smart ryggpute med 120 mm dype sidevanger og ven-
tilerende 3D trekk er standard. Rygghøyde fra 450 mm til 650 
mm er standard. Ryggputen festes med velcro og tilpasses trin-
nløst i høyden. Med høy rygg og ryggforlenger er rygghøyden 
fra 550-750 mm. Ryggputen har integrert lumbalstøtte.
Se også Netti Kyphotic ryggpute (side 43) for brukere med 
kyfose.

Beste tilpasningsmuligheter
Giver mulighed for bedst mulig tilpasning til brugeren. Feks.:

 � Elektriske funksjoner på benstøtter, rygg, og tilt 
 � Easy Wheel – Hjulet med gir som gjør det veldig lett å ta seg frem 
 � 45 graders tilt
 � Kyfoserygg
 � Super Stabil ryggpute med regulerbar korsryggstøtte
 � Fotkasse
 � Stort utvalg av hodestøtter
 � Utbyggersett for armlen (øker sittebredde med 25 mm)
 � Brukerregulering av til og rygg
 � Helpolstrede armlen
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Forsterket stol

God støtte i sitteenheten
Seteputen Netti Uno er svært god - bygd av 4 ulike skumtyper 
med et elastrisk og ventilerende 3D-trekk, som sikrer en god 
mikoklima- og dermed bidrager til å forebygge trykksar.
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STORT UTVALG AV 
TILBEHØR TIL NETTI 
RULLESTOLENE
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45 graders tilt
For brukere som trenger 
mer tilt for høyere grad 
av stillingsendring og 
trykkfordeling. Større tilt 
gir svært god avlastning 
på sårutsatte områder. 45 
graders tilt bidrar også til 
bedre stabilitet i sitteenheten. 

Se artnr. i Netti katalogen på 
side 25 – last ned på www.
my-netti.no.

El funksjoner
Eneste prisforhandlet 
komfortrullestol med ALLE 
elektriske funksjoner: 
Benstøtter, rygg og tilt.

Se artnr. i Netti katalogen 
på side 26 – last ned på 
www.my-netti.no.
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Easy Wheel
Anbefales til brukere med liten kraft i armene, 
da fremdrift krever 50% mindre energi enn 
ordinære hjul. Kan brukes på alle typer rulle-
stoler. Gir brukeren bedre mulighet for å klare 
seg selv. EasyWheel anbefales også til stoler 
som er utstyrt med elektriske funksjoner på 
tilt, rygg og benstøtter.

 Muskelsvake får dobbel styrke

 Frihet til å klare seg selv

 Kan brukes på alle typer rullestol

Easy Wheel 
Hjulet med gir som gjør det 
veldig lett å ta seg frem.

EasyWheel er en lettere måte å komme seg fram på, 
og passer utmerket for muskelsvake og andre som 
gjerne vil klare seg selv, men som finner kjøring av 
rullestol utfordrende. Mekanisk utveksling gjør kjøring 
og manøvrering av rullestolen dobbelt så lett. Dette gir 
mulighet for en mer mobil og aktiv livsstil for den enkelte. 
Et tilnærmet vedlikeholdsfritt system som gir lang levetid 
og få bekymringer. EasyWheel er velegnet til bruk på alle 
typer underlag.

EasyWheel har et mekanisk nav med en utveksling som 
aktiveres av drivringene. Giringen i navet er koblet til 
drivringene. Når drivringene føres fremover aktiveres 
giringen og hjelper brukeren med å kjøre stolen. Med en 

mekaniske utveksling 2:1 mellom drivring og drivhjul, tar 
EasyWheel over ca 50% av den energien som kreves for å 
kjøre rullestolen.

EasyWheel passer mange rullestolsmodeller som er på 
markedet i dag. Kontakt oss for mer informasjon.

Som standard kan EasyWheel leveres i 22” x 1” og  
24” x 1” med PU dekk med fiskebeinsmønster. På spesialbe-
stilling kan vi levere med andre typer dekk samt 26”.

Se artnr. i Netti katalogen på side 35 – last ned på  
www.my-netti.no.



Hodestøtte A

HodestøtteE

Hodestøtte C

Hodestøtte F

Hodestøtte D

Hodestøtte Savant

Pute

Pute

Axion

Stort utvalg av hodestøtter
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Les mere om hver enkel hodestøtte i 
Netti katalogen på side 17 – last ned 
på www.my-netti.no



 � Alltid klar til bruk!
 � Gir økt komfort og stabilitet
 � Flere skumlag – økt innsynkning
 � 170 mm sidestøtte for økt stabilitet
 � God i kombinasjon med mekanisk 
sidestøtte

 � Tilpasses individuelt trinnløst i høyden
 � Rygghøyde fra 450 mm til 650 mm er 
standard. Ryggputen festes med velcro og 
tilpasses trinnløst i høyden. 

 � Leveres med to pads som gir mulighet for 
justering av korsryggstøtte, sidestøtte og 
tilrettelegging for lettere skoliose

 � Ventilerende 3D yttertrekk

Super Stabil ryggpute 
for ekstra stabilitet

T: 51 78 62 20 · POST@MY-NETTI.COM · MY-NETTI.NO

Super Stabil ryggpute til 
brukere som trenger ekstra 
stabilitet. Sidevangene er 
forsterket og puten har 
regulerbar korsryggstøtte. 
Kommer standard med 2 
stk lumbalstøtter i skum, 
men kan leveres med 
korsryggstøtte i luft på 
forespørsel. For ytterligere 
beskrivelse og informasjon 
se i Netti katalogen på 
side 46 – last ned på www.
my-netti.no.

Se artnr. i Netti katalogen på side 46 
– last ned på www.my-netti.no.



Netti kyphotic
Netti Kyphotic er laget for brukere med kyfose og  behov for 

optimal stabilisering av den krumme ryggen. Puten er konstruert for 
å følge ryggens kurvatur, gi støtte og stabilitet, og maksimal

trykkavlastning. Den har et meget elastisk teks til på midten og et 
ventilerende tekstil på sidene som sikrer god komfort. Ryggputen 

gir sammen med Netti stolryggens velcrobånd mulighet for en mer 
oppreist sittestilling. Dette gir bedre nærings opptak, respirasjon og 

økt aktivitetsnivå.

Nedre del av basen er fjernet, 

slik at puten kan settes helt 

ned mot rammen, og kant i 

kant med sitteputen. 

Ergonomisk utformet for å følge 

ryggens kurvatur ved kyfose. 

Midtre delen er utsparte for å 

gi maksimal trykkavlastning for 

ryggsøylens krumning. 

Designet for å gi støtte for 

nedre del av ryggsøylen og 

dens kurvatur.

Unikt design sikrer bevegelses-

frihet for skuldrene. 

Lave sidevanger med  

ventilerende 3D tekstil sikrer 

god komfort og bevegelses-

frihet for armene. 
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Se artnr. i Netti katalogen på side 43 
– last ned på www.my-netti.no.



Stort utvalg av benstøtteløsninger.
Se artnr. i Netti katalogen på side 
27-23 – last ned på www.my-netti.no.
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Fotkasse
Fotkasse som tilbehør til både Netti
III og Netti III HD - her vist med 
Grandis benstøtte. 
Det er også mulighet for fotkasse 
med elektrisk regulering. 

Se artnr. i Netti katalogen på side 32 
– last ned på www.my-netti.no.



Last ned Netti katalogen 

på www.My-Netti.no

KONTAKT OSS:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23

4353 Klepp stasjon

T:  51 78 62 20
post@My-Netti.com

My-Netti.no
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