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Varusteet
Vakiovarusteena Euroflex-tuolista löytyvät

• jarru
• 100 mm renkaat
• istuinkorkeuden säätö kaasujousella
• istuinkulman säätö mekaanisesti.

Työtuoliin on saatavissa muun muassa seuraavat lisä-
varusteet:

• jarrulliset renkaat kaikissa jaloissa
• sähköinen istuinkorkeuden säätö
• jalkatuet, yhtenäinen jalkalevy.

Varusta Euroflex sopivalla istuimella
Reflex voidaan varustaa eri istuinjärjestelmällä sen 
mukaan, miten käyttäjä tarvitsee tukea ja mukavuutta 
istuma-asentoonsa. Reflex on saatavilla kahdella 
istuinvaihtoehdolla:

• työtuoli Forma
• tukeva SitRite.

Tuotetiedot Euroflex-runko

Leveys 58 cm

Pituus 60 cm

Paino, kaasujousella 23 kg

Paino, sähkötoiminen 31 kg

Renkaiden koko 100 mm

Maksimikuormitus 140 kg

Euroflex Forma-istuimella

Euroflex on liikuntavammaisille henkilöille suunniteltu 
työtuoli. Runko koostuu kahdesta osasta, joten tuoli 
pysyy vakaana myös epätasaisilla pinnoilla. Lukittavien 
renkaiden ja istuimen kallistustoiminnon ansiosta tuo-
liin ja siitä pois siirtyminen on vaivatonta. Tuolin moni-
puoliset varusteet ja säädöt tekevät Euroflexistä yksilöl-
lisesti toimivan työtuolin.

Työtuolia on helppo liikutella
Rungossa on jarrulliset takarenkaat, jotka voidaan 
tarvittaessa vaihtaa helposti eteen. Tuolin voi tilata 
myös neljällä jarrullisella renkaalla.

Renkaissa on erittäin matala kitka ja jalat ovat etäällä 
toisistaan, minkä ansiosta tuolia on helppo liikutella 
potkaisemalla tuolissa istuttaessa.

Euroflex SitRite-istuimella



FORMA-ISTUIN

Tuotetiedot Forma-istuin

Istuimen mitat (L x S)
40 x 40, 40 x 45, 

45 x 45, 50 x 50 cm

Leveydensäätö 

(käsinojien välissä)
38–52 cm

Selkänojan mitat (S x K)
37 x 23, 37 x 48, 

37 x 46 cm

Selkätuen korkeus, säädettävä 21–58 cm

Istuinsyvyys 40–59 cm

Istuinkorkeus, kaasujousi
43,5–59,5 cm + 5 cm 

48,5–68,5 cm + 2 cm

Istuinkorkeus, sähkötoiminen
49–74 cm + 3 cm 

41–58 cm + 2 cm

Käsinojat 31 x 8 cm

Käsinojien korkeudensäätö 19–25 cm

Työtuoli Forma on varustettu normaaleilla, tutuil-
la työtuolin ominaisuuksilla ja se on kehitetty yhdes-
sä ergonomian ja istumisen ammattilaisten kanssa. 
Yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys ja kompakti koko 
ovat nostaneet Forman käyttäjiensä suosikiksi.

Istuin
Ainutlaatuinen, patentoitu istuintyyny koostuu 
kahdesta muotoillusta vaahtomuoviosasta, joilla on eri 
kovuusaste. Näin ne muotoutuvat käyttäjän lantiolle 
sopivaksi. Tukeva alempi pehmuste tukee reisiä, jakaa 
paineen tasaisesti ja estää käyttäjää valumasta eteen-
päin. Pehmeämpi yläpehmuste tuo mukavuutta ja 
vähentää istuinluuhun kohdistuvaa painetta.

Selkänoja
Selkänoja tukee käyttäjän luonnollista asentoa ja on 
monipuolisesti mukautettavissa. Korkeuden, leveyden 
ja kulman säätö tarjoavat parhaan mahdollisen asennon 
jokaiselle käyttäjälle. Selkänojan alaosa tukee lantiota ja 
alaselkää estämättä kuitenkaan liikkuvuutta. Nojaan voi 
lisätä yläosan, joka soveltuu esimerkiksi kumaraselkäi-
syydestä (kyphosis) kärsiville henkilöille.

Forma-istuimeen voi tilata lisäosioita
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SitRite-istuimen salaisuus on anatominen muotoilu ja 
erinomainen paineenjakautumisominaisuus. Se sopii 
erityisesti henkilöille, joiden kehonhallinta on heiken-
tynyt tai jotka viettävät pitkiä aikoja istuen. Tuolin muo-
toilun tavoitteena on maksimaalinen tuki lantiolle sekä 
minimaalinen paine selkärankaan

Istuin
SitRiten istuinosa koostuu ainutlaatuisesta kahden 
vaahtomuovin yhdistelmästä, joka tarjoaa erityistä 
tukea ja istuinmukavuutta. Istuinosan muotoilu tukee 
hyvin reisiä.

Istuimessa on seuraavat ominaisuudet:

• istuinkuoppa
• anatomisesti muotoiltu reiden tuki
• sivutuki reisille
• sivutuki lantiolle
• tilaa ulkonevalle ristiluulle ja häntäluulle
• istuin jakaa paineen tasaisesti.

Selkänoja
Kourumainen, ergonomisesti muotoiltu selkäosa tar-
joaa hyvän sivutuen vartalolle ilman, että se estää 
ylävartalon vapaata liikkuvuutta. Erinomainen tuki 
ehkäisee väsymistä erityisesti henkilöillä, joiden istu-
miskyky on heikentynyt.

Selkänojassa on seuraavat ominaisuudet:

• kourumainen muoto tukee sivuilta
• tukee alaselkää ja lantiota sekä takaa että sivuilta
• tilaa ristiluulle
• ylöskapeneva muoto tukee yläselkää ja mahdollistaa 

käsien vapaan liikkuvuuden.

Tuotetiedot SitRite-istuin

Istuimen mitat (L x S)
40 x 40, 40 x 45, 45 x 45, 45 

x 50, 50 x 50 cm

Leveydensäätö (käsinojien välissä) 38–52 cm

Istuinsyvyys 40–59 cm

Istuinkorkeus, kaasujousi
43,5–59,5 cm + 5 cm 

48,5–68,5 cm + 2 cm

Istuinkorkeus, sähkötoiminen
49–74 cm + 3 cm 

41–58 cm + 2 cm

Selkänosan mitat (L x K)
37 x 43, 42 x 45, 

47 x 47 cm

Selkänojan korkeus, säädettävä 37–62 cm

Käsituet 31 x 8 cm

Käsitukien korkeudensäätö 19–25 cm

SITRITE-ISTUIN


