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Välkommen tillbaka efter jul- och nyårshelgen!! 
  
Hoppas att ni också haft det skönt under ledigheten. 
Vi önskar nu Er alla en god fortsättning och hoppas på ett trevligt och givande samarbete under 2013! 
Under hösten 2012 har vi bl a. deltagit vid tre mässor, Umeå, Düsseldorf och Västerås. Alla mycket 
välbesökta och trevliga!  
Vi har träffat en hel del av er under året som gått, dels på mässorna och dels genom våra besök ute på era 
arbetsplatser. Intresset för HD Balance och våra nya tillbehör har varit genomgående stort. Det tackar vi 
för! 
   
Här kommer lite produktnyheter från oss på HD Rehab. 
  
HD Balance 
Under hösten har det tillkommit flera nya tillbehör och möjligheter. En samlad överblick 
får ni online i våra tre foldrar Varför välja HD Balance?,  Individanpassning och Tillbehör. Även 
Beställningsguiden ger en bra överblick. 
 
Nya tillbehör som finns att beställa till HD Balance: 

 Polstring hel fotplatta/fotlåda  
 Hemiplegiarmstöd   

 
 
Övriga HD-stolar 
Några av de nya tillbehören som vi tagit fram till HD Balance kan även användas till HD-stolen. 
 
Nya tillbehör till HD-stolarna: 

 Körbygelsida vinkelställbar  
 Stödbord genom att byta till HD Balance armstöd  
 Droppställning med fäste  
 Bälten 2- och 4-punkts  

  
 
Humlan  
Vissa av de nya tillbehören är även möjliga att använda på Humlan, vår tungviktsstol. 
 
Nya tillbehör till Humlan: 
Genom att byta till armstödsenhet HD Balance finns det möjlighet att använda: 

 Muggbord (speciellt fäste krävs)  
 Armstödsarg  
 Bord i ek, med eller utan polstring.   
 Bord i PC med bordsbeslag HD Balance.  

 
När det gäller Humlans ordinarie sortiment, har plexi-bord art. nr 12973 utgått och ersatts av pc-bord, 
art.nr 12993. 
Våra dokument på hemsidan uppdateras ständigt. Glöm inte att kolla i nyhetsflashen efter 
uppdateringar! 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
 
 
 
 
HD Rehabs 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 och synpunkter angående nyhetsbrevet, vänd dig till henrik@hdrehab.se Har du kollegor eller 
andra som vill ha vårt nyhetsbrev så kan de gå in på http://www.hdrehab.se/newsletter/ och anmäla sig. Här kan du även avanmäla 
nyhetsbrevet. 

 

http://www.hdrehab.se/uploads/documents/HD_Balance_info_varfor_valja_hemsida.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95717_-_BA_Oversikt_valmojligheter.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95718_-_BA_Oversikt_tillbehor.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95750_BA_Bestallningsguide.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95828_95828-1_BA_Polstring_hel_fotplatta.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95807_95807-1_BA_Hemiplegiarmstod.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95930_BA_Bord.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95346.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95821.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95346.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95930_BA_Bord.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95825_95825-1.pdf
http://www.hdrehab.se/uploads/documents/95801_BA_Bord_och_stodbord.pdf

