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Sommar och semester  d

Till a   börja med vill vi reda ut begreppen...
Som en del av er redan känner  ll tog Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter AB för en  d sedan e   
varumärkesnamn “HD Rehab” som skulle visas utåt mot våra kunder.  Det skapade en viss förvirring, därför 
beslöt vi a   ändra vårt företagsnamn helt och hållet  ll HD Rehab. 
De  a är nu genomfört så därför vill vi nu hälsa alla välkomna  ll HD Rehabs nyhetsbrev!!!

Snart är det dags för lite välbehövlig vila med (förhoppningsvis) mycket sol och värme. Många av er har 
säkert bråda dagar just nu med allt som måste göras innan semestern tar vid.
Själv tar vi semester och stänger under vecka 29 - 30, dvs den 15-26 juli. På vår hemsida hdrehab.se kan 
ni under  den få hjälp med många av era produk  rågor. Bläddra bland våra informa  va dokument under 
respek  ve produkt och fl iken “Dokument”.

Vi har under våren deltagit på Leva & Fungeramässan i Göteborg och Hjälpmedelsmässan i Linköping där 
vi visat både vår omtyckta komfortrullstol HD Balance och en ny Italien  llverkad gåstol, Grillo (se nedan). 
Båda produkterna har rönt stort intresse på båda mässorna, det tackar vi för!
Utöver mässorna har vi arbetat mycket med a   lansera HD Balance för hjälpmedelscentralerna och förskri-
varna i Västra Götaland, där den nu är upphandlad.

Grillo

Många har saknat vår gamla HD-gåstol som sedan fl era år  llbaka slutat  llverkas. Vi har därför bestämt oss 
för a   ta in en ny gåstol i vårt sor  ment. 
Därför är vi stolta a   få presentera: 

Grillo  llverkas av det italienska företaget Ormesa. Ormesa har under två års  d lagt ner mycket arbete på 
a   ta fram en gåstol som s  mulerar e   naturligt gångmönster och underlä  ar barnets självständighet. Det 
patenterade höjdjusteringssystemet gör a   tyngdpunkten inte förskjuts framåt eller bakåt. De  a innebär 
a   en god balansering bibehålls när barnet växer och Grillo justeras i höjd. De många inställningsmöjlighe-
terna och de olika  llbehören gör Grillo lä   a   anpassa  ll olika behov. Grillo fi nns både i framåtvänt och 
bakåtvänt u  örande.
Vi kommer gärna ut  ll er och demonstrerar Grillo och behöver ni hjälp med a   prova den prak  skt  ll en 
brukare så gör vi de  a kostnadsfri   under lanseringsperioden.

http://www.hdrehab.se


HD Balance

Många av våra kunder har upptäckt fördelarna med HD Balance. Det som o  a ly  s fram från användarna är 
rullstolens goda kör- och  ltegenskaper, de smarta nya  llbehören och de enkla (o  a verktygslösa) inställ-
ningarna. Och så naturligtvis a   rullstolen inte krånglar och går sönder så lä  .
Vi har också få   mycket beröm för våra informa  va “Infoblad” och “Bruks- /Monteringsanvisningar” som ni 
hi  ar på vår hemsida under respek  ve rullstol och fl iken Dokumenta  on.
 
Nya  llbehör som fi nns a   beställa  ll HD Balance:

• Överdrag  ll huvudstödet i svart Trevira. 
• Armstödslåsning, låser fast armstödet vid rullstolen

Övriga HD-stolar / Humlan

Några av de nya  llbehören som vi tagit fram  ll HD Balance kan även användas  ll HD-stolen. De fl esta av 
dessa kan även användas på Humlan. 

Exempel på nya  llbehör  ll HD-stolarna/Humlan:

• Körbygelsida vinkelställbar, körbygeln kan med dessa vinklas på “barnvagnssä  ”
• Armstöd med kilformat sidostöd 
• Brickbord, Muggbord och e   mjukt Stödbord genom a   byta  ll HD Balance armstöd
• Fotpla  spolstring  ll hel fotpla  a eller fotlåda

På vår hemsida kan ni hi  a en fullständig lista med ar  kelnummer på de olika  llbehör som passar HD-
stolar/Humlan 

Våra dokument på hemsidan uppdateras ständigt. Glöm inte a   kolla i nyhetsfl ashen e  er uppdateringar!
 

Glad sommar!

Med Vänliga Hälsningar

http://www.hdrehab.se/product/details/28
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95812_95812-1_BA_armst�dsl�sning.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95348_HD_-_HD_Balance-tillbehor_som_passar_till_HD-stolen_och_Humlan.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95348_HD_-_HD_Balance-tillbehor_som_passar_till_HD-stolen_och_Humlan.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95348_HD_-_HD_Balance-tillbehor_som_passar_till_HD-stolen_och_Humlan.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95828_95828-1_BA_Polstring_hel_fotplatta.pdf

