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Roltec rafmagnshjólastólarnir eru framleiddir í Danmörku og eru til þrem útfærslum. Inn á pöntunarplaðinu má 
sjá yfirsýn hefur helstu möguleikum og aukahlutum sem eru í boði. Þó er ekki um tæmandi lista að ræða.  

Inn á oryggi.is eða roltec.dk má finna meiri upplýsingar ásamt bæklingum og aukahlutalista. 
Hafðu samband við okkur ef þig vantar aðstoð, gangi þér vel! 

Nafn notenda Nafn fagaðila Netfang 

 
 

  

Aðsetur fagaðila Símanúmer fagaðila Dagsetning 

 
 

  

Viper BOA2 Heavy Duty 

   

Framhjóladrifinn rafmagnshjólastóll 
sem er stöðugur og þægilegur í 
keyrslu.  

Miðjudrifinn rafmagnshjólstóll sem 
hefur minnstan snúningsradíus og 
einstaklega mjúkur í keyrslu 

Afturhjóladrifinn rafmagnshjólastóll 
sem hentar fyrir þyngri notendur 

• Heildarlengd 103 cm 

• Sethæð að setplötu 37 cm  

• Hæð undir stól 8 cm 

• Tilt 24° / 7° 

• Þyngd stóls 130 kg 

• Hámarksþyngd 130 / 150 kg 

• Heildarlengd 110 cm 

• Sethæð að setplötu 38 cm  

• Hæð undir stól 7,5 cm 

• Tilt 24° / 7° 

• Þyngd stóls 130 kg 

• Hámarksþyngd 140 / 155 kg 

• Heildarlengd 115 cm 

• Sethæð að setplötu 37 cm  

• Hæð undir stól 8 cm 

• Tilt 24° / 7° 

• Þyngd stóls 160 kg 

• Hámarksþyngd 160 / 200 kg 

Veldu breidd:  

☐ 40 cm  

☐ 42 cm 

☐ 44 cm 

☐ 46 cm 

☐ 48 cm 

☐ 50 cm 
 
Annað: ________ cm (sérsmíði) 

Veldu breidd:  

☐ 40 cm  

☐ 42 cm 

☐ 44 cm 

☐ 46 cm 

☐ 48 cm 

☐ 50 cm 
 
Annað: ________ cm (sérsmíði) 

Veldu breidd:  

☐ 40 cm  

☐ 42 cm 

☐ 44 cm 

☐ 46 cm 

☐ 48 cm 

☐ 50 cm 
 
Annað: ________ cm (sérsmíði) 
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Setdýpt (48 eða 55 cm) Setpúði (þrjár tegundir af setpúðum) Höfuðpúði (hæð x breidd) 

 

 

 

Veldu setdýpt:  

☐ 48 cm  

☐ 55 cm 
Annað: ________ cm (sérsmíði) 
 
 

Veldu setdýpt:  

☐ Standard púði (7 cm þykkt) 

☐ Optimum Comfort (Púði 9cm 
þykkt) 

☐ Comfort Visco (9 cm þykkt) 
 
 
 

Velja tegund af höfuðpúða: 

☐ Standard 13x26cm 

☐ Junior 11x22 cm 

☐ Hár 16x26 cm 
 

☐ Flexi Small 9x28 cm 

☐ Flexi Medium 12x35 cm 

☐ Flexi Large 12x40 cm 

Bakpúði (innra byrði) Bakbreidd og hæð (breidd x hæð) Bakpúði (ytra byrði) 

  

Velja tegund af bakpúða 

☐ A. Standard – Heilt bak /án 
strappa 

☐ B. Webbed – Viðarrammi með 
fjöðrun 

☐ C. Strapped – viðarammi með 
strappa 

☐ D. Flexible strapped – Viðarrammi 
með teygjuböndum 

Velja Stærð: 

☐ BxH 40 x 50 cm 

☐ BxH 42 x 50 cm 

☐ BxH 44 x 50 cm 

☐ BxH 46 x 50 cm 

☐ BxH 48 x 50 cm 

☐ BxH 50 x 50 cm 

☐ BxH 40 x 57 cm 

☐ BxH 42 x 57 cm 

☐ BxH 44 x 57 cm 

☐ BxH 46 x 57 cm 

☐ BxH 48 x 57 cm 

☐ BxH 50 x 57 cm 
 
Annað: _____________ cm (sérsmíði) 

Velja tegund af bakpúða 

☐ Free – Einfaldur bakpúði 

☐ Active – Bakpúði með virkum 
hliðar stuðningi 

☐ Passive – Bakpúði með 
hliðarstuðningi 
 
„Til eru fjórar tegundir af innra byrði 
baks og þrjár tegundir af bakpúðum. 

Mismunandi samsetning gefur 
fjölbreytta aðlögun fyrir notenda sem 

hefur áhrif á vellíðan. 
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Einfaldur armur (fixed armrest) Afturfellanlegur armur (Armrest w 
tilting) 

Armpúði (arm upholster) 

  

 

☐ Einfaldur / hæðarstillanlegur 
armur 

Veldu lengd á armfestingu: 

☐ 25 cm langur 

☐ 30 cm langur 

☐ 35 cm langur 

☐ 40 cm langur 

Lengd armpúða: 

☐ Armpúði 32 cm langur 

☐ Armpúði 42 cm langur 

Útfellanlegur armur (e. swing armrest) Niðurfellanlegur armur (e. collapsable 
armrest) 

Hliðarstuðningur (side support) 

   

☐ 15 cm langur 

☐ 20 cm langur 

☐ 25 cm langur 

☐ Fellanlegur armur  ☐ Báðum megin 

☐ Hægra meginn 

☐ Vinstra meginn 
 

Aðskildar fótafjalir Breytingar á fótafjölum Miðjufestar fótafjalir 

 

„Algengt er að breyta þurfi fótafjölum 
fyrir viðkomandi s.s. stækka fótaplötuna 

breyta stærð kálfapúða o.fl. Með 
miðjufasta þá er algengt að fá heila plötu 

eða breikka bilið á milli fótaplatna „ 

 

☐ Aðskildar rafdrifnar fótafjalir  
☐ Miðjudrifnar fótafjalir 

☐ Rafdrifin fótaplata (heil) 

  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sjukra@sjukra.is


Pöntunareyðublað fyrir Roltec Rafmagnshjólastóla 
Uppfært 23. maí 2019 (einfalt pöntunarblað á íslensku) – BETA ÚTGÁFA 

Bls. 4 af 4 
 

Þú getu sent eyðublaðið beint til Sjúkratryggingar Íslands sjukra@sjukra.is eftir að þú hefur vistað það! 
Öryggismiðstöð Íslands • #Velferðartækni • S. 570 2400 • oryggi@oryggi.is 

 

 

   

Stýripinni Flýtihnappar Stýripinni fyrir aðstoðarmann 

 

 
 

☐ Hægra megin 

☐ Vinstra megin 

☐ Hægra megin 

☐ Vinstra megin 

☐ Hægra megin 

☐ Vintra megin 

Stærð á rafhlöðu Aukabúnaður Annar aukabúnaður 

☐ 56 Ah stundir 

☐ 80 Ah stundir 

☐ Hleðslutengi USB 

☐ Fram / afturljós 

☐ Án lyftimöguleika (tekur meiri 
þyngd) 
 

☐ Hjólastólaarmur (Rehadapt) 

☐ Rofabúnaður  

☐ Fjarstýring 

Aðlögun eða breytingar á stólnum sem óskað er eftir 
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