
REAL 9500/9600 PLUS EL
avlastning för höft, knä och fotled
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REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LVFS 2003:11.



SPECIFIKATION

• Sitthöjdsreglaget under armstöd
• Sitthöjd REAL 9500 PLUS; 
 hög sitthöjd, sitstilt: 50-70 cm 
 låg sitthöjd, sitstilt: 45-59 cm
• Sitthöjd REAL 9600 PLUS EL; 
 hög sitthöjd, sitstilt: 54-82 cm 
 låg sitthöjd, sitstilt: 47-67 cm
• Max brukarvikt REAL 9500 PLUS: 140 kg
• Max brukarvikt REAL 9600 PLUS EL: 150 kg
• Vevreglerad sitstilt 
• Låg rygg (alt. hög rygg)
• Standard ryggmekanism  
 (alt. medic) 
• PLUS-stativ 43x53 cm alt. H-stativ 
• XL-hjul 100 mm 
 (alt. SL-, BXL-hjul 100 mm)
• Sadelsits ErgoMedic 40x36 cm  
 (alt. 36x36 cm)
• Ryggplatta ErgoMedic 33x26 cm 
 (alt. 33x36 cm, 40x20 cm)
• Ryggplatta ErgoMedic PLUS 
 35x20 cm alt. 42x43 cm (tillval)
• Elbroms till 9600 PLUS EL (tillval)
• Armstöd standard: 35 cm  
 (alt. 30, 25 cm) 
• Bromsspak standard: 45 cm  
 (alt. 35 cm)
• Klädsel: plysch, konstläder

Stora krav på funktion och kvalitet ställs på en 
arbetsstol när musklerna är försvagade. Stolen ska 
vara bekväm och ge en ergonomiskt riktig sittställ-
ning; den ska ha lättrullade hjul för enkel förflyttning 
samt en tillförlitlig broms som gör att stolen står 
stadigt när man reglerar den. Samtidigt ska stolens 
funktioner vara enkla att ställa in. Kort sagt – stolen 
ska fungera i alla situationer.

anpassade för muskelsvaga personer

REAL 9500/9600 PLUS EL är klassade som ar-
betsstolar. De är speciellt anpassade för muskelsvaga 
personer som behöver avlasta höft, knä eller fotled 
vid stående/sittande arbete i hemmet eller på arbetet.

REAL 9500/9600 PLUS EL tillverkas vid egna
anläggningar i Halmstad och på Lidingö.

När musklerna är försvagade är man i behov av en stol som ger bra avlastning.  
REAL 9500/9600 PLUS EL är en arbetsstol vid stående arbete och har vad som krävs.

AVLASTNING FÖR HÖFT, KNÄ OCH FOTLED
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