
EasySw ing 7227 är en m odern fåtölj 

m ed snurrfunk on. M odellen finn s  

som  helt m anuell eller m ed upp ll 

två m otorer som  styr ryggstöd och 

integrerat fotstöd individuellt.  

D en kan också fås m ed ”ståupp” som  

m ed en enkel knapptryckning på 

ärrkontrollen ak verar uppres-

ningsfunk onen. 

XS: SH /SD /SB  42/5 0/5 0 S:   SH /SD /SB  44/5 2/5 0 

M :  SH /SD /SB  46/5 4/5 0 L:   SH /SD /SB  5 0/5 6/5 0 

XL: SH /SD /SB  5 2/5 8/5 0 

Fåtöljen har en op m al stoppning som  

ger e  bra stöd för ryggen och har här-

ligt m juka arm stöd. Till stöd för nacken 

fin

n

s  extra stoppning i nackstödet som  

gör det bekväm t a  luta sig llbaka i vi-

loläge. D u kan välja m ellan skinn eller 

tyg. 

Easy Swing 7227 

Bas H   

Ros ri   Stål 

Bas N   

Ros ri  Stål/op k 

Bas D  Kom bi 

Bas R Läder 

Bas A  Trä 

Bas K s tar  Fabriksgatan 4, tel: 0510‐78 77 20 

Varianter 
Manuell 

1 motor* 

2 motorer* 

1 motor/uppresning* 

2 motorer/uppresning* 

Kan även beställas med  

massagefunk on 

Kan fås med ba eri 

SH : Si höjd, SD : Si djup, SB: Si bredd 

Lilla Garnisonsgatan 29 (mittemot Biltema) Helsingborg

•  www.hjalpmedelsteknikhbg.se •  Butik 042-453 66 00

Himolla EasySwing 7227 tillhör kategorin HIMOLLA DESIGN 

– För den som vill ha det bästa och mest exklusiva.

Pris inkl. moms:

Tyg 28 900 kr

Skinn från 30 900 kr
(L & XL +1 000 kr)

Storlek Sitthöjd Sittdjup Sittbredd

XS 42 50 50

S 44 52 50

M 46 54 50

L 50 56 50

XL 52 58 50

EasySwing7227 finns i 

fem olika storlekar med 

olika sitthöjd och sitt-

djup. En systermodell 

erbjuder även utökad 

sittbredd +5 cm.

EasySwing7227 är en modern vilfåtölj 

med snurrfunktion. Fåtöljen har två 

elektriska motorer som styr ryggstöd och 

integrerat fotstöd var för sig. Fåtöljen är 

även utrustad med uppresningsfunktion.

Med fjärrkontrollen ställer du in fåtöljen 

precis som du vill ha den. Med en enkel 

knapptryckning får du hjälp att resa dig 

upp.

EasySwing7227 har en optimal stoppning 

som ger ett mycket bra stöd för ryggen 

samtidigt som den har härligt mjuka armstöd. 

Nackstödet är manuellt justerbart och har 

extra stoppning vilket gör det riktigt bekvämt 

att luta sig tillbaka i viloläge. 

Fåtöljen finns i skinn och i tyg i många olika 

färger.

Den tyska föreningen ”Aktion 

Gesunder Rücken” (AGR) tilldelar 

EasySwingsin AGR Quality Label

och rekommenderar EasySwingsom 

en produkt särskilt bra för ryggen.


