
Grillo – fordi det er enkelt...

Grillo – prisforhandlet i fire størrelser
Grillo leveres for brukerhøyde 75 – 190 cm.

   
   
  
      

                                        

 

Enkel regulering uten verktøy 
Alle reguleringspunkter er merket med «Grønn farge». All regulering kan leses 

av på skala som er merket på stativet.

Modularitet

Det er mulig å sette opp og å tilpasse flere konfigurasjoner med Grillo. Dette gjør Grillo 
særdeles tilpasningsdyktig etter de behov en bruker måtte ha.

Man kan velge om man vil bruke rammen med åpen front eller med lukket front.
Man kan benytte samme tilbehør i ramme med åpen front og/-eller lukket front.

ÅPEN front gir brukere lettere tilgjengelighet til bord eller benk etc..Denne konfigurasjon er også
gusntig dersom bruker skal være med i f.eks. ballspill, lek eller andre aktiviteter.

LUKKET front kan gi bruker en opplevelse av mer trygghet.

Alle knapper som er 
GRØNNE, er de som  brukes 
for montering , regulering av 
tilleggsutstyr og stativet.
UTEN BRUK AV VERKTØY

Når Grillo er innstilt 
til bruker, kan man lese
av innstilling på skala.
Noter innstilling  på hver
skala, og lagre data for
senere bruk / regulering.





Fast og stabil ramme og tilleggsutstyr
Grillo kjennetegnes ved at rammen er FAST og STABIL. Tilbehør som hofte og kroppstøtte kan 
reguleres tett til kroppen. På samme måte som når man holder rundt en person vil bruker oppleve
tryggheten med faste stabile støtter. Dette gjør at bruker får utnytte sin energi til å skyve seg 
framover. Dess fastere støtter og ramme kan tilpasses, dess mer får
bruker utnyttet energien sin.. Sammen med hjul som triller veldig lett
både innendørs og utendørs, blir stativet lett å manøvrere.
Framhjulene er veldig lett svingbare som gjør at stativet lett følger
brukerens gangmønster. Om ønskelig kan man også retningsstyre
framhjulene med retningsperre.

Enkel å regulere med bruker i stativet
Det er enkelt å tilpasse stativ og tilbehør 
selv med bruker i stativet. 
Alt tilleggsutstyr beholder innstilling og 
følger stativet ved høyderegulering. 

                Trinnløs høyderegulering av stativ (patentert)
Grillo har et unikt høydereguleringssystem av stativet som gjør at brukerens                                    
tyngdepunkt alltid er i senter av stativet, uansett høyde. Dette gjør stativet unikt i forhold til 
stabilitet. I tillegg er stativet utstyrt med TRINNLØS GASSFJÆR som gjør det lettere 
å løfte / regulere med bruker i stativet.

                             Hjul designet for INNE og UTE bruk
Grillo er utstyrt med hjul som triller ekstra lett innendørs og som gir et godt veigrep utendørs.
Ved innebruk er det en smalere «skulder» på dekket som har grep, mens ved utebruk og mer ujevne 
underlag kommer en bredere «skulder» på dekket i bruk.
Den totale konstruksjonen gjør at hjulene ikke kommer i vibrasjon når Grillo brukes i forbindelse med 
fartsfylte aktiviteter som løping og ballspill.

   Hoftestøtte og kroppstøtte – individuelt regulerbare

       Tilt                            Høyde                    Forover / bakover

Individuel
regulering 
sideveis.

Senterlinje
tyngdepunkt



Tilbehør 
Grillo har tilbehør som hodestøtte, bord, støtte for armer/hender samt utstyr for korrigering av 
gange. Det er fleksibelt og enkelt å regulere uten verktøy.

Grillo – ÅPEN eller LUKKET front

GRILLO – samme stativ kan brukes både som «Åpen» front og «Lukket» front,
inklusivt alt tilbehør. Unntak er hodestøtte, som kun kan brukes ved «Åpen» front.

Design av Grillo
Design av Grillo er enkelt, stilren, og framhever brukeren i stativet.
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