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Standardutförande

Beställningsstöd

Förändring standardutförande 

Markera SAMLEVERANS när du beställer andra tillbehör än standard, om du önskar komplett rullstol. Annars levereras varje del för 
sig.

Transportfäste

Ryggstödsförhöjning Netti XHD sb65-70 

Ryggdyna Netti XHD SuperStabil 3D sb70x60

Netti III XHD   (utgående artikel)

Netti III XHD är i standardutförande utrustad enligt lista. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behöver  du inte ange några 
artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa.                                                                                                                                                                                

Önskar du andra tillbehör anger du förutom rullstolens artikelnummer också artikelnummer för varje tillbehör utöver standard som du önskar att 
beställa. Dessutom finns artikelnummer för inställningar som du anger om du önskar andra inställningar än standard, markerat med gul bakgrund.

Vadplatta m/fäste sb70

Lilamarkerad ruta ingår i standardutförande

Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in

Beskrivning standardutförande 

Drivhjul 24tum massiva med vårdarbroms, tippskydd, länkhjul 7 massiva, höj- och sänkbara körhandtag, huvudstöd, ryggdyna, 
armstöd höj- och sänkbara, benstöd vinkelställbara med hel fotplatta. Max brukarvikt = 200 kg

Samleverans

Huvudstöd Netti XHD

Ryggdyna Netti XHD SuperStabil 3D sb70x50

INSTÄLLNING Annan inställning eller förändring på beställd rullstol

 Rullstol Netti III XHD sb70 

Körhandtag 300mm

Länkhjul inkl gaffel bred 7tum Netti XHD

Armstöd hö Netti XHD

Armstöd vä Netti XHD

Benstöd vs Netti XHD svart hö

Benstöd vs Netti XHD svart vä

Sittdyna Netti Sit 3D sb70x50 cm

Bord Universal Netti XHD sb65-70

Fotplatta hel m/lås Netti XHD sb70

Transportfästen för transport av stol utan brukare. 
Rullstolen är inte krocktestad

Överdrag extra Sittdyna Netti Sit 3D sb70x50 

Armstödsdyna till bord stort hö

Armstödsdyna till bord stort vä

Övriga tillbehör
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