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REAL 9000
- Den svenska kvalitetsstolen
ett system där behoven bestämmer utförandet

När benen är svaga behöver man en stol både för
att sitta i och förflytta sig med. Då ställs stora krav
på funktion och kvalitet. Stolen skall vara bekväm
och ha en ergonomiskt riktig sitsställning. Lättrullade hjul för enkel förflyttning och en tillförlitlig
broms som gör att stolen står stadigt när man reser
sig. Samtidigt skall stolens funktioner vara lätta att
ställa in. Kort sagt - stolen skall fungera i alla situationer.
REAL 9000 är en systemstol, moduluppbyggd
för enkel individuell anpassning. Med olika sitsar,
ryggar, hjul, lyftpelare och tillbehör komponerar
man enkelt en funktionell och bekväm stol.
• sitsen är viktig för sittkomforten. En för stor eller
liten sits blir snabbt obekväm. Till REAL 9000
väljer man storleken på sitsen efter behov. Sitsen
finns även i coxitutförande med individuellt reglerbara klaffar.
• Till REAL 9000 kan man välja vinkelställbar sits
med manuell, gasfjäder, vev, eller elektrisk
reglering. En vinkelställbar sits ger ökade möjlig-

heter till optimal ergonomi och komfort. Framåtvinklad för ett aktivt funktionellt sittande eller bakåtlutad för en mer vilsam sittställning.
• Gasfjäderreglerad eller elektrisk höjdinställning
gör det lätt att ställa in sitthöjden. Stort intervall
ger rätt arbetsställning både vid matbord och köksbänk.
• Ryggen är formad för att ge ett bra svankstöd och
finns i flera storlekar. Den är ställbar i höjd, djup
och vinkel. Olika ryggmekanismer ger stora justeringsmöjligheter för skilda behov.
• REAL 9000 har ett stabilt helsvetsat underrede
med en lättmanövrerad och säker broms. Man kan
välja mellan X- eller H- format stativ. Det senare
ger extra stort utrymme för fötter och benstöd.
Bromsen har en datorberäknad lyftkurva för att
kunna låsas med minsta möjliga kraft. Hög frigång
klarar mattor och trösklar.
• De lättrullande hjulen underlättar förflyttning i
stolen. De har dammtäta SKF-kullager i hjul och
bygel. Extra slitstark hjulbana och förstärkt bygel
bidrar ytterliggare till många års bekymmersfri
funktion.

REAL-stolens många genomtänkta alternativ och
tillbehör låter användarens behov bestämma
utförandet. En individuellt anpassad stol gör det
lättare att leva ett aktivt liv hemma och på
arbetsplatsen.
REAL 9000 utvecklas och tillverkas i Sverige.
Högt ställda kvalitetskrav borgar för många års
trygg användning.

Systemstolen som
fungerar i alla situationer...
Funktionellt sittande
Sitt i en REAL 9000 hemma och på
arbetet. Det är lätt att anpassa sittställning efter sysselsättning. Bromsad står
stolen stadigt vid uppresning och överflyttning. De lättrullande hjulen gör
förflyttning enkel.
Stadigt bromsad stol och sänkt armstöd underlättar sidoförflyttning.

Förflyttning
Extra lättrullade hjul gör förflyttning
i stolen enkel. Man rullar lätt i alla
riktningar och kan snurra runt på
platsen. Länkhjulen är specialtillverkade med dammtäta
SKF kullager i bygel
och hjul för mycket
lång livslängd och
minimalt rullmotstånd.

Rätt sitthöjd
Mellan bordet och arbetsbänken
skiljer det närmare 20 cm i höjd. För
att kunna få en riktig arbetsställning
vid båda är det viktigt att höjdregleringen har tillräckligt stort intervall.
REAL 9000 har gasfjäderreglering
med 20 cm eller elektrisk reglering
med hela 28 cm lyftintervall. (Alternativt 14 cm resp. 20 cm.) Det ger
möjlighet till rätt arbetshöjd både vid
bänk och bord. Med elektrisk reglering når man också upp till hyllorna
utan att behöva resa sig upp.
Höjdreglering
REAL 9000 har gasfjäderreglerad
eller elektrisk Fixlyftomat för steglös
höjdinställning. Fixlyftomaten hindrar dessutom sitsen att rotera. Stativbenen kommer inte i vägen när man
förflyttar sig i stolen. Har man behov
av att kunna rotera sisten finns en
rotationsfrigörare som tillval.

Broms med hög frigång klarar
mattor och trösklar. Bromsfötterna
har hög friktion för säker låsning.
Ny patenterad konstruktion
med datorberäknad lyftkurva gör stolen ännu
lättare att bromsa.

Uppresningshjälp
Att resa sig upp kan vara tungt och
fresta på knäna. Elektrisk höjdinställning gör REAL 9000 till en utmärkt
uppresningshjälp. Från sittande
till stående utan att benen behöver
ansträngas. Den vinkelställbara
sitsen underlättar också. Ett tryck på
knappen höjer eller sänker automatsikt sitsen till önskad höjd. Broms
samt vinkling av sits och rygg finns
också med elreglering.
Ergonomiskt formade
och mjukstoppade
armstöd för vilsam avlastning av armarna.
Framdelen ger ett stadigt
grepp när man reser
och sätter sig

...med detaljer som
underlättar och förenklar

Barnstolar
Med REAL 9000 får barn med rörelsehinder möjligheter att sitta vid bord på
riktigt sätt. REAL-stolen är en stark och
pålitlig arbetsstol. Inställningsfunktioner
utvecklade i samarbete med medicinsk
expertis möjliggör ett aktivt funktionellt
sittande. Stolen är förberedd för benstöd,
höftbälte, körhandtag och
specialtillbehör.

Ryggstödet är ergonomiskt utformat och kan justeras i höjd, djup och vinkel. Välj mellan låg och
hög rygg.

Extra plats för fötter och ben
REAL 9000 med H-format underrede
ger mer utrymme för fötterna när man
skall sparka sig fram i stolen. Det är också
bästa alternativet när man vill ha en stol
med fotplatta. Gott om plats mellan
stativbenen gör att man lätt kan justera
fotplattan och ha fötterna under sitsen.

Det justerbara nackstödet ger ett bra stöd för
huvud och nacke. Finns med plan eller skålad
kudde. Monteras på hög rygg.

Coxitsits med justerbara sittklaffar
REAL 9000 finns även med
coxitsits. Coxitsitsen är delad
med individuellt reglerbara
klaffar. De är integrerade
utan några smutssamlande
skrymslen. Klaffreglagen sitter
vid sitsens bakkant för stolar
med vinkelställbar sits, annars
vid coxitklaffen.

Överdrag i tålig plysch finns till sits, rygg och
övriga stoppade detaljer.

Den fällbara
fotringen ger ett
bekvämt fotstöd.
Går lätt att
vinkla upp.

Bekvämt formad sits av högsta kvalitet.
Många storlekar gör det lätt att hitta en
som passar.

Benstöd med hel eller delad fotplatta. Justerbara.
Tillverkas i fyra längder.

Hjulbasförlängare för ökad
stabilitet. Lämplig i samband
med nackstödet.

Elektrisk broms finns som
tillval till stolar med elektrisk höjdinställning.

Underrede i helsvetsat stål
och med massiva hjulfästen
är exempel på kvalitet utan
kompromisser.

Ett system
- sex grundmodeller

REAL 9000
Standardmodell med gasfjäderreglerad
höjdintsällning.

REAL 9300 Medic
Stol med H-stativ och gasfjäderreglerad
höjdinställning. För barn och vuxna.
(Höftbälte och benstöd är tillval)

REAL 9700 Coxit
Coxitstol med gasfjäderreglerad höjdinställning.

REAL 9100 EL
Stol med elektrisk höjdinställning.
(Hög rygg är tillval)

REAL 9400 Medic EL
Stol med H-stativ och elektrisk höjdinställning. För barn och vuxna.
(Hög rygg och benstöd är tillval.)

REAL 9800 Coxit EL
Coxitstol med elektriskhöjdinställning.
(Hög rygg är tillval.)

…och många tillvalsmöjligheter
De sex grundmodellerna av REAL 9000 utrustas individuellt. Välj efter behov
önskad sitsvinkling, rygg, hjul, sitthöjd och sitsstorlek. En mängd praktiska tillbehör,
baserade på 30 års erfarenhet av arbetsstolar, ger ytterliggare valmöjligheter: Amputationsstöd,
hemiplegiarmstöd, bord, benstöd och knästoppar, bålstöd, elektrisk broms,
fotbroms, fotringar, höftbälte, körhandtag, nackstöd, sidostöd,
stativförlängare, överdragsklädsel mm.

REAL 9000
- systemstolen där behoven får bestämma
Real 9000 är moduluppbyggd
Många alternativ och ett brett sortiment av funktionella tillbehör gör det lätt att anpassa för
individuella behov.

REAL REAL
9000 9100

Specifikation

REAL REAL
9300 9400

REAL
9700

REAL
9800

Stol med X - stativ 48x53 cm (bxd) och höglyftande broms.
Stol med H - stativ 48/54x53 cm (bxd) och höglyftande broms
Armstöd, mjukstoppade och justerbara i höjd och bredd.
Utan sitsvinkling
Manuell sitsvinkling -15°/ +8° (- framåt /+ bakåt).
Vevreglerad sitsvinkling -15°/ +8°.
Sitsvinkling med gasfjäder -15°/ +8°. Reglage vid sits.
Sitsvinkling med gasfjäder -15°/ +8°. Reglage på armstöd.
Elektrisk sitsvinkling -15°/ +8°.
Låg rygg. Storleksanpassad till sits.
Hög rygg. Storleksanpassad till sits.
Standard ryggmekanism. Inställning av höjd, vinkel och djup.
Medic ryggmekanism. Utökad djupledsinställning.
Comfort ryggmekanism med gasfjäder. (Minsta sittdjup 43 cm)
Elektrisk inställning. (Minsta sittdjup 43 cm)
Standard hjul, XL 100, lättrullat. För alla typer av underlag.
Extra lättrullat hjul, SL 100. För hårda underlag.
Gasfjäderreglerad höjdinställning. Standard sitthöjd 45-65 cm.
Gasfjäderreglerad höjdinställning. Låg sitthöjd 40-54 cm.
Elektrisk höjdinställning. Standard sitthöjd 47-75 cm.
Elektrisk höjdinställning. Låg sitthöjd 40-60 cm.
Justerbart lyftintervall. Steglös inställning -2 cm /+6 cm.
Rotationsfrigörare. Möjliggör rotation 360°.
Standard sits 44 x 48 cm (b x d). Formgjuten i kallskum.
Alternativt 48 x 48, 44 x 43, 40 x 39, 36 x 39 og 33 x 35 cm.
Coxitsits med integrerade klaffar. Storlek 44 x 48 cm (b x d).
Coxitsits, alternativ storlek 48 x 48 cm.
Gasfjäder viktanpassad för 55 - 90 kg.
Alternativt < 55 kg og 90 - 130 kg.
Klädsel i grå plysch som standard.
Alternativa möbeltyger som beställningsvara.

Alternativ och tillval
Alternativ längd armstöd 35 - 30 - 25 cm, comfort armstöd, hemiplegiarmstöd, alternativ längd bromsspak, stor kula till bromsspak, fotbroms, reumatikerkryss och alternativ reglageplacering.
Amputationsstöd*, adapter för rullstolsbenstöd, bord, bålstöd,
grenkil*, höftbälte, körhandtag, nackstöd, sidostöd, sits i urinväv, överdragsklädel och stativförlängare. *ej REAL 9700 och REAL 9800
Fotring: uppfällbar, avtagbar och 1/8 vä + hö.
Benstöd med hel eller delad fotplatta. Knästoppar.
Elektrisk broms och elektriska reglage i lös dosa.
 Standardutförande

 Alternativt utförande

Mercado Medic AB
Box 1074
181 22 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email
info@mercado.se
Internet www.mercado.se

