
 Platform

Rehasense® Platform - korkea kävelypöytä
Platform on helposti liikuteltava, kapeistakin oviaukoista (70 cm) 
mahtuva, korkea kävelypöytä, jossa on pehmustettu, kevytlinjai-
nen, leveyssäädettävä PU-pöytätaso. Liikkuminen tapahtuu 
pöytätasoon tukeutumalla ja käsikahvoista kevyesti ohjaamalla. 
Tarkoitettu henkilöille, joiden lihasvoimat tai tasapaino ei riitä 
normaalin rollaattorin käyttämiseen. Kahvoissa on käsijarrut, 
jotka voi lukita seisontajarruiksi. Lisävarusteena saatavana 
yhdenkäden jarru. Saatavana myös malli ilman käyttäjäjarruja.

Korkeudensäätö kaasujousella. 
Lev. 66 - 80 cm pit. 80 cm. 
Korkeus: 86 - 128 cm.
Väri: Valkoinen, musta pyötätaso. 
Puhkeamattomat renkaat Ø75 mm.  
Paino noin 14,6 kg. Max.150 kg. 



Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Kaikki Rehasense kävelytelineet 
ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199-
2:2005 laatustandardin mukaisesti, 
ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lää-
kinnällisten laitteiden EU direktiivin 
93/42/EEC -vaatimukset. 

Valmistaja: 
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeu-
den muuttaa tarvittaessa 
tässä esitteessä ilmoitettuja 
tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020

Rajoitettu 2 v. takuu 
valmistusvirheille.

Väri

Muotoiltu pöytätaso
Pehmeät ja mukavat PU-tyynyt 
optimaalisella paksuudella vakaam-
man tunteen saavuttamiseksi. 
Helppo leveyssäätö. Saumaton 
ja vedenpitävä materiaali takaa 
paremman hygienian. Sivutuet 
estävät käsivarsia luistamasta.

Tippateline

31 - 48 cm

Kuljetusmitat:
85 x 77 x 23 cm
(laatikossa osina)

69-80 cm 80 cm 
Kokonaisleveys

Renkaiden halkaisija Max.käyttäjäpaino Tuotteen paino* 

Pituus

 100mm/75 mm* 150 kg  18 kg

Pöytälevyn korkeudensäätö: 
90-130 cm 

Kokonaiskorkeus:  
100-140 cm

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312

varaosat@campmobility.fi

Pituus ja kulmasäädettävät 
jarru- ja käsikahvat
Jarrujärjestelmä ja johdot 
pöytätäson alla. Pituus
ja kulma säädettävissä
käyttäjän tarpeiden mukaan

Kaksiosainen runko
Kaksiosainen runko, on helppo 
purkaa pieneen pakkaukseen 
laitteen kuljetusta  ja varastointia 
varten. Kuljetusmitat:
85 x 77 x 23 cm

Helppo korkeus-, leveys-
ja pituussäätö
Kädensijan pituuden ja -kulman, 
käsivarren leveyden ja lukitus-
mekanismin säätö sekä korkeu-
den säätö sormiruuveilla. = 
Helppo säätää ilman työkaluja.

Mahtuu ovista
Kapea runko mahdollistaa kulkemisen 
kapeistakin oviaukoista.

Korkeudensäätövipu
Korkeuden säätövipu toimii mo-
lempiin suuntiin (ylös ja alas).

100 mm tai 75 mm pyörät
Pienten pyörien ansiosta mahtuu 
hyvin huonekalujen alle; Kaikissa 
neljässä pyörässä suuntalukitus.

Yhdenkäden jarru

Käsitukien välinen 
sisäleveys:

31 - 48 cm

Lisävarusteet

Happipulloteline

* sopimuksen mukaan


