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Joelette Trackmaster
– med hjelpemotor-  eller uten...

Joelette- for dere som vil ha muligheten til å gå på tur der ingen 
andre vogner kommer seg fram. På � ellet eller kronglete skogsstier, 
eller kanskje vil du være med på terrengløp eller maraton. Joelette 
kommer frem der andre hjelpemidler stopper!

Joelette turvogn kan tilpasses alle brukere uansett størrelse og 
støttebehov. Skallsete eller bilsete kan monteres. Lett å montere/ 
demontere- passer i transportbag. Kan leveres med hodestøtte, 
sidevesker, ledsagerseler, kartholder, solskjerming, flaskeholder mm.

 

 

På avtale med NAV 
Hjelpemiddelsentral
…..kan leveres uten 
hjelpemotor, eller 
som twin
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Joelette Trackmaster KID
– for barn under 25 kg

Komfortabel og trygg – spesialtilpasset for barn i førskolealder. Den er lett å 
 håndtere og trenger kun en ledsager. Turvognen for terreng har behagelig sete som 
kan tilpasses forskjeller i behov for støtte. Skallsete eller bilsete kan påmonteres. 

Joelette KID tar seg frem i kupert og vanskelig terreng. Ved å være to  ledsagere,
kommer dere frem i vanskelig og bratt terreng. Dyttebøylen bak kan reguleres på 
høyde og trekkseler gir gode arbeidsbetingelser for ledsagere.

Joelette KID er laget i Frankrike med lette og solide materialer. Rammen og støt-
demperen absorberer støt og risting under turen, og gir en � n turopplevelser for 
hele familien. Designet gjør det lett og kjapt å montere og demontere.

Ekstra utstyr til Joelette KID
•  For ekstra krevende turer, monter ekstra trekkarmer. 

•  I tilfelle regn eller intens sol, kan paraplyen beskytte mot været.

•   Hodestøtten er regulerbar og kan tilpasses barnets størrelse 
og funksjon.

•  Skjermen på bakhjulet hindrer vannsprut og skit.

•   Under reise og transport; plasser din Joelette kid i spesialsydde transportbagger.

Unik terrengvogn – dere kommer dere frem overalt!



Dynamique biski er stabil, og har mange 
tilpasnings muligheter. Dynamique er en videre-
utvikling av Bi Unique, og opprettholder de 
 glimrende sving egenskapene som biskien alltid 
har hatt. Bedre  støtdemping og revolusjonerende 
konstruksjon gjør kjøreopplevelsen super; enten 
du kjører  selvstendig eller med ledsager. 
Automatisk lø�  til stolheis – lø� ehøyde hele 
60 cm – ny mekanikk som gjør påstigning 
av stolheis enkel og behagelig.

Kjøres greit selvstendig med bruk av krykkestaver. 
God demping og god sits. Gode stabiliserings-
muligheter for alle brukere. Ulike setevarianter 
og fotbrett. God sittestilling og stabilitet for 
alle brukere; små og store.

Dynamique fungerer godt i alle bakker. 
Ledsagerbøyler er regulerbare på høyde. 
Mye tilleggsutstyr, som for Bi Unique; 
også mulighet for langrennspakke 
og skøyter.

4

Biski 
Dynamique

Setetilt

Lavt tyngdepunkt
Komfort-sete

Bøyle smal

Støtteski

Bøyle bredKrykkestaver

Stroppemuligheter

Innsvingte ski

Støtteski

Krykkestaver Bøyle bred

Bøyle smal

Lø�  stolheis
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Monique Sitski 
– lett å mestre!
Monique sitski har svært lavt tyngdepunkt, og er 
en svært egnet sitski for nybegynnere og brukere 
med  høyre skader eller nedsatt balanse. 
Monique kan også leveres med ledsagerbøyle 
og stropper for dem som trenger ekstra støtte; 
 midlertidig eller permanent.  Monique passer alle 
 brukerstørrelser; fra 100 – 200 cm, og kan tilpasses 
alle brukergrupper. Fungerer svært godt i stolheis, 
og vil være et egnet alternativ for de fleste utøvere.

Fotbrett Sete

Lavt tyngdepunkt

lø�  stolheis 60 cm

Lavt tyngdepunkt



Bi Unique kombikjelke er et unikt hjelpe-
middel med bredt bruksområde. For barn 
og unge som trenger ledsaging, fungerer 
Bi Unique glimrende i alpinbakken; så 
vel som på skøytebanen og i langrenns-
løypene. Bi Unique er det eneste hjelpe-
middelet med disse kombinasjons-
mulighetene. Ulike størrelser som 
passer fra 2 år og oppover til voksen. 
Bi Unique har lavt tyngdepunkt og 
bred støtteflate – den er trygg og 
stabil og lett å bruke.

Bi Unique – ett produkt – alle muligheter

Bi Unique alpint

Produkt Artnr. nav Produkt Artnr. nav
Biski mini    60 – 100 cm 162621 Ledsagerpakke 122616
Biski liten 100 – 130 cm 113681 Biski glide 189533
Biski medium 130 – 155 cm 143331 Glide fotbrett barn 189525
Biski stor 155 – 175 cm 113682 Glide ledsagerbøyle 189528
Biski xl 175 cm + 183821 Glide mono 232025
Bøyleforlenger lang 172617 Glide setepolster so� 231692
Bøyleforlenger kort 109349 Dynamique 215461
Håndtak 89723 Dynamique fotbrett barn 231694
Støtteski 109036 Dynamique bøyle smal 231693
Krykkestaver 109035 Pulkdragbraketter 232071
Hodestøtte 172620 Pulkdrag 189535
Varmepose med 232055 Joelette std 164300
Støtdemper 149598 Joelette m hjelpemotor 230015
Langrennspakke 230313 Joelette twin 215285
Skøytepakke 232035 Jolette ledsagerpakke 230016
Hjulpakke 230317 Joelette transportbag
Transporthjul 230320
Transportbag
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Bi Unique – ett produkt – alle muligheter
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Bi Unique skøyter

Bi Unique hund Bi-Unique trille

Bi Unique nordisk
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Freedom Wheel
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Ferdsel med rullestol på grus, på stier i skogen, over gresset 
til  stranda og på kompakt snø om vinteren, er o� e vanskelig. 
Mange ganger blir rullestolen sittende fast. Ferdsel «o� -road» 
blir mye enklere og  morsommere med FREEDOM WHEEL.

Freedom Wheel monteres raskt foran på  rullestolrammen, og man 
skrur forhjulene på rullestolen opp fra bakken. På 30 sekunder er man 
klar for terrenget. Freedom Wheel øker rullestolens evne til å passere 
 hindringer og den ruller med lite motstand i variert terreng.

Freedom Wheel kan monteres mens man sitter i rullestolen, 
og det trengs ingen  braketter e.l. på rullestolen. Man behøver 
heller ikke verktøy for fastmontering.

Hjulet kan festes til manuelle rullestoler, flere sammenleggbare 
barne- og voksenstoler, samt noen elektriske stoler.

Freedom Wheel har et 14 tommers forhjul,  enheten veier 6,5 kg og 
kan fraktes i en hendig bag. Fungerer også bra til rulllestolpigging.

Med tilleggsbøyle kan rullestolen benyttes som sykkeltralle.

Freedom Wheel er prisforhandlet, og kan fås som tilleggsutstyr 
til rullestolen også for brukere over 26 år.

Ekstrautstyr: fotbrett og bag

Ferdsel med rullestol på grus, på stier i skogen, over gresset 
til  stranda og på kompakt snø om vinteren, er o� e vanskelig. 
Mange ganger blir rullestolen sittende fast. Ferdsel «o� -road» 
blir mye enklere og  morsommere med FREEDOM WHEEL.


