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Next Comfort - Letkørt krydsrammestol 
med komfortegenskaber
Next Comfort er den første komfortkørestol, der kombinerer krydsrammestel og tiltbar sædeenhed. 
Vi har taget de bedste funktioner fra Next kørestolen og derfra udviklet en tiltbar aktivkørestol.
Next Comfort bygger på de unikke kørefordele fra den populære krydsrammekørestol og er nem at 
folde sammen og transportere. Samtidig er den udstyret med eget unikt sædesystem, som kan reguleres 
til et hvileleje ned til 22°. Sæde og ryg er en selvstændig enhed, som findes i forskellige materialer, 
størrelser og former for optimal individuel støtte og komfort. Next Comfort er testet i henhold til 
DS/EN 12183, ISO-7176 og ISO-10542.
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Next Comfort som standard

Bestilling af Next Comfort

Nakkestøtte  Regulerbar i højde, dybde og vinkel.

Ryglæn  Justerbart ryg i højde og vinkel.
 Individuelt regulerbart betræk med velcrobånd. Betræk af sort dartex.

Ryghøjde  Justerbar fra 55 cm til 65 cm.

Rygvinkel  Justerbar rygvinkel mellem -3° og +12°.

Sædehøjde  Regulerbar i højde og vinkel.
 40,0 - 45,0 cm ved 22” drivhjul.

Sædepude  Anatomisk formet pude. Betræk af sort dartex.

Sædetilt  - 3° til + 22°.

Sædedybde  Kort model 35,0 - 44,0 cm.
 Lang model 41,0 - 50,0 cm.

Skubbehåndtag Højderegulerbare, aftagelige.

Armlæn  Aftagelige, låsbare og højdejusterbare, L 36 cm.

Hjul  Drivhjul: 22” med Quick Release, massive dæk.
 Forhjul: 150 x 30 mm, massive.

Drivringe  Rustfri stål.

Bremser  Navbremser.

Benstøtter  Vid vinkel, svingbare, låsbare og aftagelige.

Fodplader  Delte fodplader, regulerbare i højde og justerbare i vinkel.

Hælrem  Regulerbar i dybden.

Tipsikringer  Opklappelige, trædepedal indbygget i stellet.

Farve  Koksgrå grafit.

Stel  Aluminium og stålrør, sammenklappeligt.

Brugervægt  135 kg.

Garanti  Stel: 5 år v/fejl i materialer/fremstilling.
 Øvrigt: 2 år v/fejl i materialer/fremstilling.

Produkt  HMI-nr.  Art. nr.

Kort model, SB 35,0 cm  49959  13202001
Kort model, SB 37,5 cm  49960  13202003
Kort model, SB 40,0 cm  49961  13202005
Kort model, SB 42,5 cm  49962  13202007
Kort model, SB 45,0 cm  49963  13202009
Kort model, SB 47,5 cm  49964  13202011
Kort model, SB 50,0 cm  49965  13202013
Lang model, SB 35,0 cm  49966  13202002
Lang model, SB 37,5 cm  49967  13202004
Lang model, SB 40,0 cm  49968  13202006
Lang model, SB 42,5 cm  49969  13202008
Lang model, SB 45,0 cm  49970  13202010
Lang model, SB 47,5 cm  49971  13202012
Lang model, SB 50,0 cm  49972  13202014



Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tel 79 68 58 33  Fax 75 66 52 57
info@etac.dk  www.etac.dk

N
ex

t C
om

fo
rt 

∙ V
er

sio
n 

1 
- 2

01
0 

∙ F
or

be
ho

ld
 fo

r t
ry

kf
ej

l o
g 

ev
t. 

æ
nd

rin
ge

r

Detaljer, Next Comfort

Nem at folde sammen og transportere

Next Comfort er den eneste aktive krydsrammekørestol, som tilbydes med sædetilt. Kørestolen adskilles let ved at afmontere ryg- og sædeenhed, 
hvorefter kørestolen foldes sammen for transport.

Tiltbar sædeenhed

Sædevinklen er altid uafhængig af den valgte sædehøjde. Sædeenheden kan 
tiltes fra -3° til +22°. Dertil kommer at rygvinklen kan justeres seperat fra -3° til 
+12°. Brugeren har således mulighed for at ændre siddekomfort og trykfordeling 
i den siddende stilling. Ved at kunne variere sædevinklen kan kørestolen tilpasses 
til aktiviteter som hvile, fremdrift, spise m.m.


