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HEPRO Luna
Hepro Luna er en arbeidsstol designet til personer med nedsatt styrke og funksjon. Stolen skal bidra med avlastning 

slik at du kan utføre arbeidsoppgaver i hjemmet. Stolen er komfortabel og konstruert for å gi best mulig støtte i 

korsrygg og sete. 

Stolen har mange reguleringsmuligheter for å gi hver bruker størst mulig utbytte av stolen. Ryggen er konstruert for 

å sikre støtte, men skal også gi komfort til bruker. Stolen er utviklet for god fleksibilitet og mobilitet. Den har mange 

individuelle reguleringsmuligheter og funksjoner som tar hensyn til ulike behov. 
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Luna E2 Liten og E2 Stor

En arbeidsstol som er enkel å håndtere og ergonomisk tilpasset kroppen. Modellen har elektrisk heve- og 

senkefunksjon, og egner seg spesielt godt til brukere med dårlig balanse eller nedsatt styrke i ben eller hender som 

hindrer dem fra å komme seg inn og ut av arbeidsstolen uten hjelp.

Tiltfunksjon

Tiltfunksjonen bidrar til variasjon og bevegelse. I en arbeidssituasjon er det lett 
å havne i en framoverlent og statisk sittestilling som fører til nedsatt sirkulasjon 
i kroppen. Med tiltfunksjonen i åpen posisjon vil stolen følge kroppens 
bevegelser helt tilbake i avslappet sittestilling som åpner luftveiene, strekker 
ut overkroppen og gir god sirkulasjon. Bevegelse bidrar også til variasjon som 
letter presset på de utsatte trykkpunktene og gir god blodgjennomstrømning 
i bekken, hofter og lår.

Rangering 4 Post 6

Produktnavn Hepro Luna E2 Liten Hepro Luna E2 Stor

Setepute, bredde 45 cm 46 cm

Setedybde 44 - 48 cm 48 - 53 cm

Setehøyde 50 - 65 cm 50 - 65 cm

Seteløft elektrisk elektrisk

Gassfjær beregnet for brukervekt - -

Vinkelregulering sete, forover 6 ° 7 °

Vinkelregulering sete, bakover 6 ° 7 °

Seterotasjon (ja/nei)     ja ja

Ryggpute, bredde 43 cm 45 cm

Ryggpute, høyde 43 cm 46 cm 

Rygghøyde 39 - 45 cm 37 - 46 cm

Ryggfasong Aktiv Passiv

Vinkelregulering rygg  (ja/nei) ja ja

Høyderegulering rygg  (ja/nei) ja ja

Armlene, bredde   9 cm 9 cm

Armlene, lengde 35 cm 35 cm

Armlenehøyde 18 - 25 cm 18 - 25 cm

Bredde mellom armlener 41 - 51 cm 41 - 51 cm

Fotstøtte (ja/nei) ja ja

Brems mot gulv (ja/nei)     nei nei

Brems mot hjul (ja/nei)    ja ja

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt ut)

78 cm 80 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt inn)

60 cm 60 cm

Brukervekt (maks.) 165 kg 165 kg

Totalvekt 34 kg 35 kg

Beregnet på barn(ja/nei)     nei nei

Standard stoff Kvadrat Relate Kvadrat Relate

Artikkel nr. 32513 32514

HMS nummer 292202 292203
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Tilbehør
Hepro Luna

Artikkel nr. HMS nr. Produktnavn

32700 268341 Amputasjonsbenstøtte høyre

32701 268342 Amputasjonsbenstøtte venstre

32702 268390 Fotplate 1/4 fotring

32705 268323 Benstøtte teleskop, delt fotplate, 32 - 56 cm regulering 

32706 268348 Benstøtte, lengde kompenserende, venstre komplett 

32707 268349 Benstøtte, lengde kompenserende, høyre komplett 

32708 268321 Benstøtte teleskop, hel fotplate, 32 - 56 cm regulering 

32709 268359 Leggstøtte, høyre/venstre 

32710 268357 Ledsagerhåndtak

32641 292208 Inkotrekk Luna Liten

32642 292207 Inkotrekk Luna Stor

32715 268392 Bremsespake, x-lang

Benstøtte - delt

Benstøtte - hel

Leggstøtte

Ledsagerhåndtak

Fotplate

Bremsespake
Leggstøtte
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Gjeldende vilkår for arbeidsstoler 

Miljøansvar
Vi setter miljø og klima i fokus i hele vår virksomhet. Alle våre 
produkter er produsert av gjenvinnbare materialer. Vi har fokus på 
å redusere vår belastning på det ytre miljø, gjennom systematisk 
og kontinuerlig miljøarbeid. Hepro AS er sertifisert i henhold til 
ISO 14001:2015 og er godkjent som grønt punkt. Miljøregnskap pr. 
produkt kan rekvireres fra oss.

Tester
Produktene er CE-merket etter 93/42 EØS og følger standard 
NS-EN 12182 (Hjelpemidler for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Generelle krav og prøvingsmetoder).

Stoler med manuelt løft er testet av akkrediterte 
laboratorier etter følgende standarder:
• NS-EN 1335-1, 2:2018
• NS-EN 1021–1 :2014 
• NS-EN 1021–2 :2014

Stoler med elektrisk løft er testet av akkrediterte 

laboratorier etter følgende standarder:
• EN 1335-1, 2:2018
• NS-EN 1021–1:2014
• NS-EN 1021–2:2014
• NEK EN 60601-1
• NEK IEC 60601-1-2

Stoff
Standard stoff er Kvadrat Relate. 
Slitestyrke: 80 000 MD.

Hepro AS tilbyr flere u like s toffer gj ennom He pros st offprogram. 
Stoffprogrammet g jelder b are v ed p rivatkjøp. A lle v åre s toffer/
skinn har 5 års garanti ved normal bruk ( 8 timer/dag ). Garantien 
forutsetter normalt renhold av stolen og stoffet/skinnet. N ormal 
stoffslitasje er unntatt og dekkes ikke av garantien.

Hepro AS er levende opptatt av funksjonelt design og kvalitet. 

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, følger bransjespesifikke standarder og forskrifter. 

Leveransevilkår
Hepro AS tilstreber rask levering til våre forhandlere. Vårt 
standardsortiment er normalt klart til forsendelse fra vår fabrikk 
innen 10 dager. Dersom kunden har spesielle ønsker for sin 
arbeidsstol leverer vi fra vår fabrikk innen fire uker.

Transportskader
Om skade på gods kan antas ha inntruffet under transport, så skal 
mottakeren/kjøperen melde skaden til transportør umiddelbart og 
senest innen 7 dager etter at varen er mottatt.

Produktgaranti
Det er ulike produktgarantier på de ulike hovedproduktene. 
Felles for vår produktgaranti: Garantien gjelder fra leveringsmåned 
og omhandler fabrikasjonsfeil, materialer, eller konstruksjon 
under forutsetning at produktet brukes normalt. Garantien gjelder: 
sending av deler til forhandler. Arbeid og andre kostnader knyttet 
til f.eks. sending til sluttkunde, reparasjon må dekkes av forhandler.

For ytterligere informasjon, vær vennlig og kontakt oss eller se vår 
hjemmeside hepro.no.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre eventuelle produkt- og 
eller prisforandringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil.



HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift 
som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi 
av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan 
innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av 
produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre 
kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, 
delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy 
kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro 
være det naturlige førstevalget for våre kunder. 

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og 
løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, 
balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og 
økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. 
Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å 
levere produkter tilpasset dine individuelle behov. 
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