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Sommar, sommar, sommar...!
Våren har varit intensiv och fylld med upphandlingsarbete, visningar och utbildningar.
Dessutom träffade vi massor av trevliga besökare på den alltid lika givande och
intensiva Leva & Fungeramässan i Göteborg.
Vi önskar er alla en skön sommar och så småningom en härlig semester innan
hösten tar vid!

Länkhjulsgaffel (art.nr. 67320) till HD
Balance levereras numera med ett tredje
monteringshål. Detta medför att man inte
längre behöver beställa en ny gaffel i sänkt
utförande (art.nr. 67320-5) då man vill
sänka en HD Balance med 20” drivhjul men
bibehålla 175x43 länkhjulen.

Läs mer

De nuvarande drivhjulen till HD Balance 24
har utgått ur sortimentet och ersatts av en
ny modell 2017-06-01. De nya hjulen har 6
st drivringsinfästningar istället för tidigare 4
st vilket ökar infästningens styrka och ger
ett något smalare yttermått.

Läs mer

Utgångna produkter!
Fr.o.m. 2017-06-01 har samtliga
HD500/600/650, både barn och
vuxenrullstolar, utgått ur HD Rehabs
sortiment.
Vid frågor, kontakta oss gärna!

Amovida Motion
den bekväma och stabila sittdynan
Amovida Motion (AV400) är en dyna med optimal
mängd ALF-fyllning i inlägget vilket ger en idealisk
fördelning av tyngd och tryck. Skumbasen och
ALF-skiktet bildar den perfekta kombinationen för
att uppnå högsta nivå av sittstabilitet.

Läs mer

Nackproblem?
Prova Respine!
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.
Nu har vi sänkt priset på Respine till 1500:(frakt och moms tillkommer).

Läs mer
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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.

