
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

WHEEL BLADES

- Små ski av høy kvalitet
- Mer frihet og mestring
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Wheel Blades er små ski i høy kvalitet, som med et enkelt klikk monteres på 
svinghjulene til rullestoler, barnevogner og rullatorer, slik at mobiliteten blir 
dramatisk forbedret ved bruk på is og snø. 

Uansett hvor ung eller gammel, aktiv eller passiv du er: 
Wheel Blades gir deg mer frihet og en ny følelse av mestring. 
Den brede kontaktflaten til skiene fordeler trykket fra brukeren 
jevnt utover underlaget, og motvirker at de små svinghjulene 
synker ned i snøen. Skiene sklir over underlaget med veldig lite trykk og har ingen problemer med å forsere ujevne 
deler med snø og is. For å få skiene til å alltid bevege seg i ønsket retning, er bindingene montert foran på skiene. 
Uansett hvor du vil kjøre - så vet skiene veien. 

To dype spor på skiene underside komprimerer snøen og sikrer 
stabilitet, slik at man kjører etter faste ”skinner” i snøen. 
Wheel Blades er ekstremt lette i vekt og det tar bare et par
sekunder å montere dem på alle vanlige typer svinghjul.

Den justerbare bindingen dekker alle hjulbredder fra 1,8 til 7 cm.
Som man fort vil oppdage, så fungerer Wheel Blades ekstremt
enkelt. Enkelt, men med mange fordeler. Alt dette tilsvarer at med 
Wheel Blades vil kjøring på snø tilsvare kjøring på asfalt eller lignende 
underlag. Man slipper å balansere stolen eller vognen på bak-/drivhjulene. 

Wheel Blades gjør det også enklere for ledsagere å dytte stolen/vognen 
fremover. Wheel Blades er tilgjengelig i standard størrelse, tiltenkt bruk på
rullestoler, og i størrelse XL, som er spesielt utviklet for bruk på barne-
vogner og lignende. 

XL

Std.
Wheel Blades standard481S00=SK090 192201

471S00=SK050 199999 Wheel Blades str. XL
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