
Chameleon 
Dusch och hygien stolen som kommer med sin 
egen väska.
Resestolen.
Chameleon är producerat exklusivt från material 
som är miljövänligt utvalt som aluminium och plas-
ter som kan återvinnas.  Ingen typ av PVC har an-
vänts.

Chameleon är testad av tredje part och uppfyller 
kraven för ISO EN 7173 prEN 10535 och prEN 12182
Max SWL 120kg

I 

FAKTA
PAckad i väska:
Bredd  50cm
Djup  49cm
Höjd  17cm
Vikt  9,9kg
Chameleon med 4- 75mm hjul
Bredd  54cm
Djup  70-73cm
Höjd  84-94cm
Säteshöjd 45-55cm
Vikt  8,6kg
Sits
Bredd  46cm
Djup  42cm
Chameleon med 18” bakhjul
Bredd  57cm
Djup  81-84cm
Höjd  90cm
Säteshöjd  52cm
Vikt  10,6kg
Chameleon med fyra ben och Gummifot
Bredd  55cm
Djup  71-74cm
Höjd  81-91cm
Säteshöjd 42-52cm
Vikt  7,1kg
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Till Chameleon finns att tillgå:
• Vadderad Ryggsäck
• Egna ben med gummifot
• Två 18”/45,7cm pneumatiska bakhjul 

med väska
• Broms till stora bakhjul
• Bäcken med lock
• Fotstöd för bättre komfort
• Hållare för taopapper
• Vadderad sits, vattenavstötande för 

dusch
• Mjukt utbytbart skumskydd för toa-

sits
• Antidecubitus kudde för toasits
• Midjebälte
• Vadband till fotstöd



CHAMELEON
Att resa är att leva.

Hur det än är har det varit ett problem 
att kunna njuta av resande och se-

mestrande, möta vänner och familj, att 
kunna genomföra affärsmöten utan 

större störningar. Pernova har inte löst 
problemen men hr en Chameleon för att 

underlätta vardagen.

Många byggnader är inte konstruerade 
på ett sådant sätt att det är möjligt för 
rullstols användare kan ta sig genom 
toalett och dusckdörrar. Detta har lett 

till att Chameleon är en stol för som kan 
passa till dom fleat situationer.

Chameleon är den egentliga stolen 
som utveckalts för ändamålet, den har 
dom flesta funktioner som krävs och 
andas kvalitet. Chameleon levereras 

med en väska som gör den till en trevlig 
resekompanjon. Chameleon kan passe-

ra dörrar med mindre bredd än 54cm. 
sitsen kan höjdjusteras för att kunna 
passera toalettstoelns högstra punkt 

vid sittande. Den är också anpassad för 
dusch.

Lätt resande
Chameleon är utvecklad för möta rull-

stolsburna användares behov att kunna 
möta deras krav på just en stol. Cha-
meleon är också väldigt användbar i 

hemmet precis som när man är ”på väg”. 
Därför är den lätt att plocka isär utan 

verktyg och packa den i en medföljande 
väska. Totala vikten inklusive väskan är 

endast 9,9 kg.

Chameleon är designad som ett modu-
lärt system som tillåter användarna att 

adaptera olika tillbehör efter behov. 
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