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Snart är julen här!
Ja, tiden har fullkomligt "rusat" iväg och snart är vi inne i december. Hösten har
varit givande med bl a en trevlig utbildningsdag i Malmö och en mycket välbesökt
mässa i Västerås, Focus Hjälpmedel. Många trevliga och intresserade besökare i vår
monter. Det tackar vi för!
Nu ser vi fram emot ett härligt avslut på detta år innan 2017 tar vid.

NYHET
HD Balance´s ryggdynor har fått en
förbättrad funktion!


Ny form - den har blivit bredare
upptill för att ge ett bättre stöd för
brukarens rygg, speciellt i de fall då
Flexiryggens remmar slackas extra
mycket.



Formgjuten - detta ger en något mer
formfast ryggdyna.

De nya ryggdynorna ersätter de nuvarande
successivt.

VIKTIG INFORMATION!
Fr.o.m. 2016-04-01 säljs endast
HD500/600/650 sb38/sb45 samt samtliga
barnstolar på förfrågan. Detta gäller endast
icke avtalskunder.
Vid frågor, kontakta oss gärna!

Utgången produkt
Ställdon för elektrisk tilt, ryggfällning och
benstödsvinkling till HD-stolen har nu
utgått ur HD Rehabs sortiment och
kommer ej att ersättas.

Har du provat vår
temperaturreglerande
sittdyna?
Amovida Motion Comfort+ (AV500) har ett
temperaturreglerande silikonskikt, Phase
Change Material (PCM).
Materialet lagrar energi när temperaturen
stiger (kylande effekt) och frigör den när
temperaturen sjunker (värmande effekt),
vilket resulterar i ett optimalt och pålitligt
klimat för huden.

Nytt lägre pris!
Nu har vi sänkt priset på Respine till 1500:(frakt och moms tillkommer).
Respine är ett portabelt rygg- och nackstöd,
framtaget för personer med nack- och/eller
ryggproblem.
Den låga vikten, 850 gram, gör det lätt och
smidigt att ta med och använda i olika
miljöer. Respine har många olika
justeringsmöjligheter för att uppnå en
optimal sittställning.
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HD Rehab nyhetsbrev utkommer några gånger per år när vi har nyheter, förändringar eller något annat viktigt att
förmedla till er som arbetar med våra produkter. Har du frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet, vänd dig till
henrik@hdrehab.se. Har du kollegor eller andra som vill ha vårt nyhetsbrev så kan de gå in på
hdrehab.se/newsletter och anmäla sig. Här kan du även avanmäla nyhetsbrevet.

