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GTE (Elektrisk) - Håndbygget

Gode grunde til at vælge en
Trekinetic off-road kørestol
Du får et superflot design og et koncept
som en Formel 1-kører
Du kan køre i sne, i skov, på strand, i
mudder og over trærødder, på brosten og
på grusveje

Pris GTE
Fra 107.500 kr.
inkl. moms

Du får et mere aktivt liv i
naturen og i byen
Standardudstyr:
1. Udstyret som en GT-3 (se denne), dog med 5. Rækkevidde på alm. nikkelbatteri (monteret
sølvfarvet finish og off-road-dæk monteret
som standard, men lithiumbatteri kan købes
som standard
som tilbehør): 13-15 km alt efter terræn og
2. Hub-motor monteret i hvert af de to
brugerens vægt
forreste hjul
6. Kan fås i andre farver (se under tilbehør)
3. Joystick med 5 hastighedstrin (elektronisk
og med andre dæk, hvis det ønskes
begrænset til 6 km/timen)
4. Paraply/parasol med etui
Tilbehør:

Gloria Mundi Care ApS
Eneforhandler i Danmark
Bjergbygade 39 A
4200 Slagelse
Tlf. 5115 0110
Info@gmcare.dk
www.gmcare.dk

Book

en køretur
Ring

51 15 01 10
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Foldbare armlæn
Dyna Bremser
Skubbehåndtag
(fås også med håndbremser)
Nakkestøtte
Forskellige specialpuder, herunder Roho
Hundesnor og beslag hertil
Sikkerhedsbælte
Fodplade,
(fås også med tå- og hælremme)
Ekstra sædebredde og benlængde
Over 80 farvemuligheder
Mobiltelefonholder
Vandflaske og -holder
Fartmåler
Pigdæk
Og meget mere....

Se mere her

Tekniske specifikationer for alle tre kørestole

Dette får du med de tre kørestole:
• Højtudviklet Trehjulskørestol med manuelt
eller elektrisk forhjulstræk
• Revolutionerende selvbærende 		
kulfibersæde, som kan vippes tilbage
• Støddæmper med nitrogengas og med
ventil-løftestang
• Uafhængig dynamisk hjulnav til at bremse,
parkere og styre
• Enestående regulerbart hjulhældningssystem,
som ikke kræver værktøj
• Terrængående alsidigt dæk, som giver godt
vejgreb og uovertruffen komfort
• Integreret fritstående paraply/strandparasol

• Maksimum brugervægt 115 kg
• Indvendig sædebredde 400 mm eller 480 mm
plus vælg mellem 3 benlængder
• Maksimum mål (samlet)
L: 1140 mm x B: 710/860* mm x H: 820 mm
• Minimum mål (foldet til transport)
L: 840 mm x B: 520* mm x H: 430 mm
• Vægt (samlet) ca. 15,1 kg
(kan variere efter det valgte udstyr)
• Vægt (foldet og uden hjul): ca. 8,9 kg
• MHRA (Medicin and Healthcare products 		
regulatory agency) testet til ISO/BS 7176 del 8 		
Europæisk standard
*) Lean/Mean hjulhældning
Bem.: Bredden øges til 790/900 mm for
480 mm sæde, 600 mm foldet

Kundehistorier

(forkortede, se flere på www.trekinetic.com)

K-2 (off-road) - Håndbygget

Dennis Cooper fra Australien:
Jeg er den australske forhandler for
Trekinetic. Jeg var også passioneret skiløber
sammen med min familie, mens jeg stadig
kunne gå. Med årene har lammelsen i min
underkrop pga. krumningen af min rygsøjle
henvist mig til en kørestol.
Det ville være spændende at
undersøge, hvordan den nye
fantastiske kørestol ville opføre
sig i sneen. Jeg tror, jeg er den
første, der har prøvet det.
Med min almindelige kørestol
kørte jeg fast med det samme
og kunne hverken komme frem
eller tilbage. Så prøvede jeg K-2
og forskellen var indlysende - og jeg
havde endda ikke pigdæk på.

Forhindringer, som ikke er synlig for en rask og
rørig person, som huller i fortovet, bakker op
og ned, alt, der ikke er flade, hårde overflader,
græs, mudder, trærødder, grus, sand, våde
og glatte flader, is og sne osv. Alt dette er til
hinder for en kørestolsbrugers bevægelighed.
Men det er der råd for, er jeg glad for at kunne
sige. Nu har jeg min K-2, og jeg kan nyde udflugter med min familie, hvor vi end tager hen.
Du skylder dig selv i det mindste at prøve en
K-2 kørestol. Men pas på – din nuværende
kørestol vil efterfølgende føles mærkelig, når
du vender tilbage til den!

Pris K-2
Fra 40.300 kr.
inkl. moms

(Denne viste K-2 model har særligt monteret udstyr,
som ikke er inkluderet i grundprisen)

Standardudstyr:
1. Sort farvefinish og monteret med
off-road-dæk som standardudstyr
2. Polstring: 4 sorte lycra-sædepuder i
ruskindslook

3. Paraply/parasol med etui
4. Kan fås i andre farver (se under tilbehør)
og med andre dæk, hvis det ønskes

GT-3 (City) - Håndbygget
Pris GT-3
Fra 52.900 kr.
inkl. moms

Tom fra High Wycombe:
Siden jeg kom tilbage fra Skotland, har det
været min hensigt at skrive en e-mail for at
fortælle, hvor stor en forskel det har været at
have K-2 kørestolen med på ferie.
Med en almindelig kørestol ville det have
været fuldstændig umuligt. Nu kunne vi være
meget mere aktive, end vi plejer at være og
kunne klare at gå ture.
(Toms bror og søster var mindre ivrige efter

det højere aktivitetsniveau, men det var bare
for dårligt!) Det eneste uheldige, vi oplevede,
var, at fodstøtten af og til faldt ned, når vi
f.eks. gik over en vej og brugte fortovskantens rampe. Har I nogen ideer om, hvorfor det
skete?
Vi prøvede alle mulige terræner fra fortove og
brolægning til stier med sten og trærødder, og
kørestolen klarede det hele i fin stil – faktisk.
Mange tak til dig og dit team, fordi I fik
kørestolen færdig i tide til ferien – det var
fantastisk!

Standardudstyr:
4. Paraply/parasol med etui
1. Dyna Bremser
5. City dæk
2. Foldbare armlæn
6. Kan fås i andre farver (se under tilbehør)
3. Grand Prix white farvefinish og røde bremser
og med andre dæk, hvis det ønskes

