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TiArrow Z-Line er en helt kompromissløs 
rullestol der ikke en eneste detalj er 
utvilket ved en tilfeldighet.

Det unike karbonsetet gir deg muligheten 
til å finne den perfekte sittestillingen. 
Utformingen av setet gir deg ekstremt 
god stabilitet og trykkavlastning.

Rullestolen er bygd i titan og kon-
struksjonen gir ekstremt gode kjøree-
genskaper. Z-Line blir en del av deg og 
kroppen din, hvor hver bevegelse skaper 
fremdrift. I tillegg er designet til Z-Line 
helt unikt.

Ergonomi er et av de viktigste aspektene 
ved en rullestol. I dette tilfellet har vi gått 
hele veien og laget et støpt sete som 
omslutter kroppen din. Karbonsetet kan 
enkelt tilpasses/formes etter den enkelte 
bruker.

En ergonomisk sittestilling gir også 
bonuseffekter. Du vil oppnå en bedre 
kroppsholdning og en mer aktiv sittestill-
ing som vil hjelpe deg i hverdagen.
Stolen kan leveres med 28” drivhjul for 
de som ønsker det. Dette gjør at du 
sitter høyere i stolen, noe mange ser på 
som en fordel i sosiale sammenhenger.

TiArrow Z-Line manuell rullestol

Z-Line manuell rullestol
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Sitteergonomi

Du vil oppnå en bedre kroppsholdning og 
en mer aktiv sittestilling som vil hjelpe deg 
i hverdagen. 

Unike egenskaper

Kjøreegenskaper

Rullestolen er bygd i titan og konstruksjonen 
gir ekstremt gode kjøreegenskaper. Z-Line 
blir en del av deg og kroppen din, hvor hver 
bevegelse skaper fremdrift.

Støpt sete

I dette tilfellet har vi gått hele veien og laget 
et støpt sete som omslutter kroppen din. 
Karbonsetet kan enkelt tilpasses/formes 
etter den enkelte bruker. 

Stiv ramme

På grunn av en ekstremt stiv ramme, 
karbonsete og ingen løse deler, utnyttes all 
kraft til fremdrift av stolen.

28” drivhjul

Stolen kan leveres med 28” drivhjul for 
de som ønsker det. Dette gjør at du sitter 
høyere i stolen, noe mange ser på som en 
fordel i sosiale sammenhenger. 

Lav vekt

Vekten på en komplett Z-Line er fra 5,5 kg
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Beskrivelse HMS.nr. Art.nr

TiArrow Z-Line Custom 269883 250015

Standardutstyr:

• Karbonsete
• Komplett drivhjul 
• Valgfri farge

Tilbehør

Beskrivelse HMS.nr Art.nr

Avtagbart sete Z-Line 291209 7350000251142

Kjørehåndtak Z-Line 292107 7350000250183

Tippesikring Z-line 291208 7350000251128

Drivhjul Z-line 28" Komplett stk 7350000251531

Svinghjul 4" Z-line, stk 7350000250220

Svinghjul 5" Z-line, stk 7350000250213

Pute spesial Z-line formet etter setet 292108 7350000251135

Setepute formstøpt 5 cm Z-line TI101

Fotplate Karbon Z-line 291365 73500006080041

Drivring titan 28" 7350000251586

Klesbeskytter skjerm Z-Line 73500006080042

Ryggpolster Z-Line 7350000251432

Gaffelkit høyre 5" svinhjul TiArrow 7350000251548

Gaffelkit venstre 5" svinghjul TiArrow 7350000251555

Drivhjul 28" komplett sett med knastedekk 735000251661

Ryggsekkfeste Z-Line 73500006080044

Dekk 28" Z-Line 7350000250756

Slange 28" 73500006080038

Forlengingskit 25 mm ink 3" svinghjul Z-Line 7350000251692


