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Fisso

Pyörätuolilla liikkumista 
fiksulla lähestymistavalla
Trolli by Ormesa on kompakti kevytpyörätuoli nuorille ja aikuisille, joka on suunniteltu 
käytettäväksi kaikissa tilanteissa.

Trollissa on vakaa ja kestävä rakenne joka on vahvistettu tuplaristikkorungolla ja sijoitettu 
selkäosan taakse ja istuimen alle antamaan parempaa stabiliteettia ja käyttömukavuutta.

Kansainvälisesti patentoidun kokoontaittomekanimismin ansiosta, Trolli taittuu kasaan 
nopeasti yhdellä toimenpiteellä ja vie mahdollisimman vähän tilaa. Taitettuna se pysyy 
kasassa kompaktina paketti ja sitä voidaan kuljettaa vetämällä kuin matkalaukkua.

Verhoilu on valmistettu edistyneistä teknologisista materiaaleista: se on erittäin 
hengittävää, kestävää, helposti pestävää ja paloturvallista materiaalia.

Saatavana 2 mallia: Trolli T30 ja Trolli T60 kelauspyörillä.

Laajan komponenttivalikoiman ansiosta se täyttää helposti eri käyttäjien tarpeet.

PRODUCT
MARKED

TROLLI on LÄÄKINNÄLLINEN LAITE joka täyttää EU ASETUKSEN (EU) 2017/745 TURVALLISUUSVAATIMUKSET.
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Trolli on TÖRMÄYSTESTATTU ISO 7176/19 ja ANSI RESNA WC/19 
standardien mukaan.
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Fisso

Enemmän autonomiaa ja
Kaksi versiota eri tarpeisiin: Trolli T30 ja olli T60 with self-propelling wheels 

Helppo työntää ja käsitellä, sitä voidaan käyttää sekä sisällä 
että ulkona kotipoluilla ja matkalla, käytännöllisesti ja mukavasti.

Kevyt paino ja yksinkertainen kokoontaitto tekevät sen nostamisesta tai 
siirtämisestä helppoa: se on täydellinen, jos haluat säilyttää sitä autossa. 
Se on niin helppo käsitellä, että sitä voidaan työntää jopa yhdellä kädellä. 

Tämä tekee Trolli T30:stä ihanteellisen ratkaisun liikkuville perheille, 
jotka matkustavat usein, ja jotka etsivät vakaata, 

käytännöllistä ja mukava käyttöistä tuotetta - kaikki yhdessä! 

Trolli T30 on varustettu työntökahvoihin sijoitetuilla avustajanjarruilla 
joita on helppo avustajan operoida.

“Ormesa Design” originaalit profiilirenkaat adaptoituvat eri maastoihin ja 
tarjoavat maximuaalista käyttömukavuutta sekä avustajalle että käyttäjälle.

• Kääntyvät puhkeamattomat etupyörät (pistosuojatut) 7" (17 cm)
halkaisijalla kokoihin 36 ja 40; ja 8’’ (20 cm) halkaisijalla kokoon 43.

• Puhkeamattomat takapyörät (pistosuojatut) avustajan rumpujarruilla,
10’’ (25 cm) halkaisijalla kokoihin 36 ja 40; ja
12’’ (30 cm) halkaisijalla kokoon 43 43.
Polkaisuputki/esteenylittäjä molemmissa takapyörissä.
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suorituskykyä
Two versions for every need: Trolli T30 an Trolli T60 kelauspyörillä 

with 
self-propelling wheels

Trolli T60 kelauspyörillä on kevyt pyörätuoli, joka on suunniteltu 
yksinkertaistamaan jokapäiväistä elämää toimivuudesta ja 
mukavuudesta tinkimättä. Se on kevyt ja helppo käsitellä, ja myös 
tämä Trolli-versio on kokoontaitettava ja helppo kuljettaa mukana.

Se on varustettu manuaalisella jarrujärjestelmällä, jota siinä istuva 
henkilö voi käyttää suoraan itse.

Ormesa design renkaat takaavat optimaalisen pidon kaikissa 
maastoissa:

• Kääntyvät puhkeamattomat etupyörät 
(pistosuojatut) 7" (17 cm) halkaisijalla

• Puhkeamattomat 22" (56 cm) kelauspyörät (pistosuojatut) 
käyttäjän jarruilla 

Polkaisuputki/esteenylittäjä ja kaatumisesteete 
molemmissa takapyörissä.
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Functional Design
Kokoontaitto yhdellä toimenpiteellä
Trolli T30:ssa ja kelausrenkaallisessa Trolli T60:ssa on alumiininen kokoontaittuva ristikkorunko, joka on maalattu myrkyttömällä epoksimaalilla.

Helppo käsitellä kansainvälisesti patentoidun kokoontaittomekanismin ansiosta, joka mahdollistaa kokoontaiton yhdellä toimenpiteellä. 
Kääntyvät jalkatuet ovat samassa linjassa rungon kanssa, joten kokoontaitettuna vie vain vähän tilaa: tämän ansiosta Trollia voi  liikutella
helposti perässä takapyörien varassa.

Kevyen painon ja taittamisen yksinkertaisuuden ansiosta sitä on helppo nostaa tai siirtää: ne vastaavat kaikkiin liikkumistarpeisiin ja ovat 
ihanteellinen ratkaisu liikkumisvaikeuksista kärsivien ihmisten kuljetukseen lentokentillä ja asemilla sekä ahtaissa tiloissa.
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Kuten 
matkalaukku
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Erittäin hengittävä
Vallankumouksellinen 
verhoilu
Trolli T30 ja Trolli T60 kelauspyörillä verhoilussa on huippurakenne, joka on 
valmistettu edistyneistä teknologisista materiaaleista ja on erittäin hengittävä 
ihokosketuksessa. 
Takuulupauksemme:
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> Hygienia: erinomaisen hengittävyyden ansiosta se vähentää hikoilua ja 
bakteerien muodostumista.

> Pesu ja desinfiointi: vaikka verhoilua ei voi irrottaa, kankaan koostumus 
mahdollistaa helpon desinfioinnin ja pesun.

> Nopeasti kuivuva.

> Kestävyys: Korkea kulutuskestävyys. Suuri vastustuskykyinen rakenne 
säilyttää suorituskykynsä jopa suurilla kuormituksilla (ISO 12947).

> Palosuojattu: EN 1021-1: 2014 ja EN 1021-2: 2014 
standardin mukaisesti.



Jalkatuet
Korkeus- ja kulmasäädettävät ja 
sivullekääntyvät jalkatuet kääntyvät 
vaivattomasti rungonsuuntaiseksi.
Mukana myös pohjetukiremmi mukavuuden 
lisäämiseksi.

Työntökahvat
Työntökahvat käsi- ja seisontajarruilla. 
Erittäin hyödylliset kahvat rattaiden 
hallintaan eri ympäristöissä. 
Käsijarrut ei saatavana Trolli T60.

Tekniset ominaisuudet ja 
säädettävyys

Istuin
Ergonominen ja hieman kallistettu istuin 
estää lantion luisumisen ja lisää 
mukavuutta. Istuimen alla oleva ristikko 
varmistaa vakauden, mukavuuden ja 
kestävyyden.
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Lisävarusteet

 920 4-pistelantiovyö
2 kokoa

947 Lantiovyö kulmasäädöillä
2 kokoa

853 Vartalotukiliivi vetoketjulla
2 kokoa

853 4-pistetukiliivi Slim

858 Lantion sivutuet 
Irrotettavalla sisäpehmusteella. Vähentävät 
istuimen leveyttä 4 tai 8 cm (1,6 tai 3,2") 
poistamalla sisemmän pehmusteen. (ei 
saatavana Trolli T60)

960 Kantaremmit
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Lisävarusteet

858 Alakori / Shopping Basket956 Kulmasäädettävät jalkalevyt 812 Suuntalukitus etupyöriin

951 Korkeussäädettävät työntökahvat
Lisää korkeutta max. 7 cm (94-101 cm)
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891 Taksikoukut ajoneuvokuljetukseen
Kasvot menosuuntaan kuljettamiseen moottoriajoneuvossa (yksityisautot, linja-autot...). 
Katso tuotteen mukana toimitettu käyttö- ja huolto-ohje



koko 36

koko 40

koko 43

Max.
kuormitus

Trolli T30
Paino

80 kg (176 lb)13,1 kg (28,8 lb)36 (14,2) 59 (23,2) 36 (14,2)

90 kg (198 lb)13,6 kg (30 lb)40 (15,7) 63 (24,8) 40 (15,7) 46 (18,1)

42 (16,5)

110 kg (242 lb)14,1 kg (31 lb)43 (16,9) 66 (26) 40 (15,7)
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Trolli T30 koot ja painot
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kokoontaitettuna ilman kelauspyöriä

ilman kelauspyöriä
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koko 36

koko 40

koko 43

Max. 
kuormitusTrolli T60 

paino

80 kg (176 lb)36 (14,2) 36 (16,5)

90 kg (198 lb)40 (15,7) 40 (15,7) 46 (18,1)

42 (16,5)

110 kg (242 lb)

16,5 kg (36,3 lb)

17 kg (37,4 lb)

17,5 kg (38,5 lb)43 (16,9) 40 (15,7) 42 (16,5)

A
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Mittayksikkö cm tuuma) ; kg (lb)

Trolli T60 kelauspyörillä
koot ja painot
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conforme a MDR (UE) 2017/745according to MDR (EU) 2017/745

www.ormesa.com

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) – ITALY
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