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Multifunctional wheelchair
Protego

Protego represents a new generation of passive tilt and recline 
wheelchairs. Protego supports user’s quality of life thru three 
outstanding specialties, which are included in standard equip-
ment of the wheelchair. Protego has a legrest attachment, 
which is adjusted outside of the wheelchair frame. 

Therefore legroom radius becomes larger and user’s mobility 
higher. Kneepads as well as the threefold adjustable head rest 
are already included in Protego’s basic equipment. 

If required, Protego can be complemented with the power push 
and breaking aid “Togo”.
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Characteristics:

- Leg rest attachment adjusted on outside 
  wheelchair‘s frame for more legroom
- Kneepads as basic equipment
- Adjustable head rest as basic equipment

Equipment

Anti-tippers

Head rest adjustable in 3 directions

Side parts removable

Knee pads

Calf pads

Parking brake, user operation

Passive lights

Seat an backrest upholstery Dartex

Data

Max. capacity: 130 kg

Total weight: 34,8 kg

Seat width: 39 – 51,5 cm

Seat depth: 42 – 48 cm

Seat height: 43 cm (with cushion)

Seat angle: 0° – 15°

Backrest height: 58 – 64 cm

Backrest angle: 0° – 44°

Total height: 102 cm (without head rest)

Color: Silver

Material: Steel powder-coated

Price

1.990,00 Euro (RRP)
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Monitoimipyörätuoli
Protego
Protego edustaa passiivisella istuin- ja selkänoja-
kallistuksella varustettujen pyörätuolien uutta 
sukupolvea. Protego tukee käyttäjän elämänlaatua 
kolmen erityisominaisuuden avulla, jotka sisäl-
tyvät pyörätuolin perusvarustukseen. Protegossa 
jalka tuen kiinnitystä säädetään pyörätuolin istuin-
rungon ulkopuolelta.

Tämän ansiosta jalkatilan säde kasvaa ja käyttä-
jän liikkuvuus paranee. Polvityynyt sekä kolmeen 
suuntaan säädettävä päätuki sisältyvät jo Protegon 
perusvarusteisiiin. 

Varusteet

Kippiesteet

Päätuki, kolmeen suuntaan säädettävä

Irrotettavat sivutuet

Polvipehmusteet

Pohjetuki

Avustajajarru

Istuimen ja selkänojan nesteitä  
läpäisemätön Dartex-verhoilu

Tiedot

Maksimikuormitus: 130 kg 

Kokonaispaino: 34,8 kg 

Istuinleveys: 39 – 51,5 cm 

Istuimen syvyys:  42 – 48 cm 

Istuinkorkeus: 43 cm (ilman tyynyä)

Istuimen kallistuskulma: 0° – 15° 

Selkänojan korkeus: 58 – 64 cm 

Selkänojan kallistuskulma: 0° – 44° 

Kokonaiskorkeus: 102 cm (ilman päätukea) 

Väri: Hopea

Materiaali: Jauhepinnoitettu teräs

Ominaisuuksia:

- Jalkatuen kiinnitys pyörätuolin rungon 
 sivuilla antaa lisää jalkatilaa

- Polvipehmusteet kuuluvat perusvarustukseen

- Säädettävä päätuki kuuluu perusvarustukseen

Maahantuonti ja markkinointi:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6, 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi


