Fint före med
Wheelblades
Miniskidor för rullstolar och rollatorer

Information för användare

Wheelblades
Mer frihet
Snö och is bromsar många. Men för rullstolsåkare är snön ofta ett
oöverkomligt hinder. De små länkhjulen sjunker lätt ner i snön,
stolen glider, är svår att styra och man sitter fast. Givetvis gäller
samma sak för barn-, sulkyvagnar och rollatorer. Många är
begränsade till sina hem när vintern visar sig med all sin glans.
Men nu kan man med Wheelblades enkelt ta dig fram även i vackra
vinterlandskap. Med en optimal tryckfördelning på snön sjunker
inte miniskidorna ner. Dessutom är friktionen mycket låg vilket gör
att de också kompenserar för större ojämnheter.
De två medarna på undersidan komprimerar snön, trycker ner den
och skidan glider som på en räls. Rullstolen glider lätt genom snön.
Ålder och kondition spelar inte någon större roll vid användandet
av Wheelblades eftersom de är så lätthanterliga och behändiga.
Wheelblades ger mer frihet och ny aktivare inställning till livet för
unga och även äldre idrottare såväl som fritidsanvändare.

Mervärden
Mer frihet, mer aktivitet
• Passar på alla vanliga länkhjul
• Installeras på en sekund
• Lättkontrollerade
• God styrförmåga
• Lätta, behändiga, bärbara
•

Redo för vinter
med bara ett klick
Wheelblades är små, högkvalitativa skidor för rullstolar,
sulkys och rollatorer. Men i stället för att spänna fast
pjäxan i bindningen spänner man fast länkhjulen på
rullstolen, sulkyn eller rollatorn. Bindningen på Wheelblades passar alla vanliga länkhjul mellan 1,8-6 cm.
Länkhjulen spänns fast i bindningen med ett klick.

• Placera Wheelblades framför rullstolen, …

•	kör upp och …

• positionera länkhjulen i bindningen, …

• spänn fästet och kör iväg!
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Morgonen står glänsande vit. Ny snö har
fallit. Alla ljud dämpas som om världen
höll andan. Tänk att göra sina egna spår i
nysnön, att göra vinterlandskapet till sitt
eget, andas den friska, svala luften, kasta
en snöboll på ett fönster ...
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