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Invacare®  Top end®

Sportrullstolar

Precis som namnet antyder handlar Top End om att ligga i topp så att våra idrottare 
och användare alltid slutar som vinnare. Oavsett om det gäller våra högprestations-
stolar, styva stolar eller vardagsstolar, eller våra sportprodukter för racing, basket, 
tennis eller handcykling lägger vi ribban högt – faktiskt ända uppe på toppen.

Vi har tillverkat sport- och rekreationsprodukter sedan 1986. Till en början inriktade vi 
oss på racingstolar, sedan på stolar konstruerade för andra specifika sporter som basket, 
rugby och tennis. Sedan 1990 har vi också varit ledande när det gäller utvecklingen av 
handcyklar och erbjuder nu marknadens bredaste utbud av handcyklar. Vårt team av 
dedikerade idrottsmän och kunder hjälper oss att skapa de produkter människor vill ha.

Vi har ett vinnande sätt och vi har medaljer av guld, silver och brons som stöder detta 
påstående. Våra idrottares framgångar vittnar om hur långt du kan nå med Top End. 
Framgång genom lagarbete är vårt motto. Våra idrottare har ett direkt samarbete 
med oss för att kontinuerligt förbättra produkterna de använder och på så sätt hålla 
sig kvar på toppen i sina respektive idrotter. Även du blir en vinnare eftersom dessa 
förbättringar implementeras i hela vårt produktsortiment.

Vi har hållit fast vid vår filosofi att flytta fram gränserna inom rullstolidrott, och under de 
senaste 20 åren har Top End varit en av de största sponsorerna av handikappidrottare 
inom tennis, basket och racing. Alla våra stolar specialanpassas enligt dina önskemål 
i fråga om passform, funktion och prestanda. Vi tar gärna emot dina synpunkter – 
berätta för oss om dina behov så utvecklar vi en teknik som gör dig till vinnare!
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Invacare Top End Force-2

Invacare®  Top end®

Force™ handcykelserie
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Invacare® Top end® Force™-2 / Force™ G / Force™ K

Invacare Top End Force G har 
justerbar ryggvinkling (från 55 till 
90 grader).

Om du vill tävla för att vinna finns det inget som överträffar Invacares handcykelserie Top 
End Force. De här cyklarna, utformade för komfort och hastighet, är aerodynamiska, 
stadiga, snygga och SNABBA! Är du redo att öka takten?

Invacares Top End Force-2 är en fantastisk handcykel med ett fantastiskt pris! Cykeln 
levereras användningsklar, komplett med 27 växlar, högtrycksdäck och Shimano®-
komponenter. Oavsett om du bara vill komma igång med handcykling eller är redo att 
öka takten i nästa tävling är det här den perfekta cykeln.

Utformningen av Invacare Top End Force G ger en justerbar, båldriven och upprätt 
position för personer med låg paraplegi, amputerade och tävlande som främst 
använder bål-, arm, axel- och bröstmusklerna.

Invacare Top End Force K är en handcykel för knästående som finns i två skräddarsydda 
aerodynamiska versioner. Invacare Top End Force K Kneeler används av de mest 
kapabla idrottarna, medan Invacare Top End Force K Double Amputee Kneeler är 
specialanpassad för personer som dubbelamputerats ovanför knäleden. Den här 
handcykeln kan endast köras knästående och är inte justerbar. Kunden måste därför 
tillhandahålla mått och konstruktionsritningar.

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Justerbar ryggvinkling som 
gör att ryggstödet på Top End 
Force-2 kan lutas till mellan 35 
och 55 grader.

Stötdämpare.

Dessa tekniska data gäller modellen 
Top End Force-2. Se beställningsformulär 
för alla tekniska specifikationer.

Hjulbas: 
60" (ca 1524 mm)

Fram och bak: 
26"

38 lbs
(ca 17 kg)

Max. 250 lbs
(ca 113 kg)

Röd: 15"
(ca 381 mm)
Blå: 17"
(ca 432 mm)

86" 
(ca 2184 mm)

Handväxel och bromssystem på 
Top End Force -serien.

Invacare Top End Force K
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Invacare®  Top end®

Force™ rX

6



www.boss-foto.ch

Invacare® Top end® Force™ rX

Med den nydesignade, extremt 
starka svängda monocoque-
framtriangeln kommer du 
närmare framhjulet.

Invacare Top End Force RX med justerbar kolfiberrygg eller integrerad svetsad rygg är 
den senaste tävlingshandcykeln i Invacares Top End Force -serie. Det som utmärker 
den här cykeln är dess låga vikt och aerodynamiska egenskaper.

Top End Force RX i justerbart utförandet har en specialanpassad tillbakalutad ram med 
en extremt lätt, ställbar kolfiberrygg. Den värmebehandlade ramen av aluminium 7005 
har följsamma sidoskenor i ett stycke. Ramen har dessutom flera andra förbättringar 
som ger en mer bekväm tillbakalutad position.

Med Top End Force RX, som har en extremt lätt och mycket stadig svetsad rygg, kan 
du fortfarande välja gaffeltyp och komponenter. En helt skräddarsydd tävlingscykel!

Heinz Frei - Schweiz

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Joel Jeannot - Frankrike

Justerbar kolfiberrygg med 
justerbart nackstöd fäst med 
skruvar.

Välj mellan 3 olika vevarmar: 
fast längd med vertikal justering 
(standard), fast höjd eller både 
diagonal och vertikal justering.

SRAM® X9 30-växlad drivlina, 
Trigger Shifter och broms 
monterad på höger hand 
handpedal är standard.

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.

Hjulbas:  
60" - 62" 
(ca 1524 - 1575 mm)

Fram och bak: 
26" eller 700C

25 lbs 
(ca 11.5 kg)

Max. 250 lbs
(ca 113 kg)

13" - 16" 
(ca 330 - 406 mm)
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Invacare®  Top end®

Force™ cc
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Invacare® Top end® Force™ cc

Svetsat fotstödsfäste.

Invacare Top End Force CC är en handcykel för terrängkörning. Den är lätt men 
samtidigt stadig och har extremt låga växlar, stadiga 559–26" hjul med mountainbike-
däck och en mycket känslig skivbroms fram.

Designen, som är en korsning mellan våra populära handcyklar Top End Force RX och 
Top End Force G, har större markfrigång och ett mycket justerbart ryggstöd som gör 
det enkelt att ta sig uppför backar, över stenar och genom oländig terräng.

Öka takten – i alla typer av terräng!

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Skivbroms fram som standard. Dubbla skivbromsar bak som 
tillval.

Bromshandtag för extra skiv- 
bromsar.

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.

Hjulbas:  
60"
(ca 1524 mm)

Fram och bak: 
26" 

Max. 250 lbs
(ca 113 kg)

15" eller 17" 
(ca 381 or 432 mm)
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Invacare Top End XLT

Invacare®  Top end®

recreation Handcycles
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Handcykeln Invacare Top End 
XLT Jr. är avsedd för barn och 
små vuxna. Med 20" cruiserhjul.

Invacare® Top end® XLT / XLT pro / XLT Jr. 

Quad-växelreglage.Det manuella, högt placerade 
Derailleur-systemet är enkelt att 
använda och du ser tydligt på 
vilket drev kedjan löper.

Invacares Top End XLT-handcyklar är de perfekta rekreationsmodellerna. Även 
barnens behov tillgodoses med juniorversionen.

Med sin bekväma tillbakalutade konstruktion och 27 externa växlar som gör att du kan 
anpassa cykeln även efter de allra minsta förändringarna på vägen (t.ex. varierande 
vindförhållanden, uppförsbackar och nedförsbackar) är Invacares Top End XLT Pro den 
perfekta handcykeln för touring och långdistans.

Modellerna Top End XLT och XLT Jr. är konstruerade för dem som älskar 
rekreationcykling. Top End XLT har ett underhållsfritt 7-växlat nav och ”veva bakåt”-
broms vilket gör att den kan användas i så gott som alla förhållanden, oavsett om du 
bara cyklar runt i stan eller tar en tur ut på landet.

Med det lätthanterliga och kabelfria manuella Derailleur-systemet slipper du gissa 
på vilket drev kedjan löper. Handcykeln Invacare Top End XLT Pro är ett enkelt 
transportmedel med många växlar som du kan ha mycket kul med!

Med handväxeln/bromsen från 
Rapid Fire växlar och bromsar du 
jämnt och exakt med en enkel 
handrörelse.

Invacare Top End XLT Pro

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Beroende på modell.
Se beställningsformulär för alla tekniska 
specifikationer.

Fram och bak:
26" högprestandadäck
20" högprestandadäck för 
XLT Jr.

30 - 35 lbs 
(ca 13.5 - 16 kg)

Max. 250 lbs
(ca 113 kg)

14" – 19"
(356 – 483 mm)

72" (ca 1829 mm)
64" (ca 1626 mm) för 
XLT Jr.
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Invacare Top End Excelerator

Invacare®  Top end®

recreation Handcycles
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Invacare® Top end® excelerator™ / Lil’excelerator™

Lätthanterliga Mountain Drive-
växlar (7 extra låga växlar för 
kuperad terräng) som tillval.

Parkeringsbroms som stabiliserar 
handcykeln vid transport.

Vattenflaska och flaskhållare.

Säkerhet, komfort och prestanda är de utmärkande egenskaperna för alla våra 
handcyklar.

Ett bra sätt att motionera, crossträna eller bara ha kul – Invacare Top End Excelerator 
hjälper träningsentusiaster att ”briljera” i allt de gör. Den här extremt lättmanövrerade 
trehjuliga handcykeln med upprätt rygg, som kan fås med längre eller större ram, är 
ett utmärkt val!

Tack vare det följsamma sjuväxlade Shimano®-navet med ”veva bakåt”-trumbroms 
klarar du såväl backar som jämn terräng utan problem. Den ovala kolstålramen med 
skjutbar sits underlättar dessutom förflyttningen till och från cykeln.

V-format vevparti anpassat för 
användare som behöver en 
större ram.

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Beroende på modell.
Se beställningsformulär för alla tekniska 
specifikationer.

Fram och bak:
20" cruiserhjul

45 - 50 lbs 
(ca 20 - 23 kg)

Max. 250 lbs
(ca 113 kg)

Röd: 16" och 20" 
(406 och 508 mm)
Blå: 14" och 18" (356 
och 457 mm)

65" (ca 1651 mm)
56" (ca 1422 mm) för 
Lil'Excelerator

Invacare Top End Lil' Excelerator
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Invacare®  Top end®

eliminator oSr
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Invacare® Top end® eliminator oSr

Extrem gaffelvinkel som 
standard. Corima länkhjul av 
kolfiber som tillval.

Det avancerade kompensator- 
systemet säkerställer maximal 
hastighet på vägen och i varje 
kurva.

Öppen V-stomme med 
utskärningar i camberaxeln för 
mer benutrymme.

Racingstolen Invacare Top End Eliminator OSR är byggd för hastighet. Den superstyva 
ovala horisontella huvudramen, i kombination med en mindre vinklad styrstam, ger 
exceptionell stabilitet och aerodynamik vilket gör denna modell till tävlingselitens 
förstahandsval. Om du har siktet inställt på vinst kommer Top End Eliminator OSR 
att hjälpa att komma först över mållinjen!

För att varje idrottare ska kunna utnyttja hela sin potential specialanpassas Top End 
Eliminator OSR efter förmåga, optimal position och maxhastighet. Standardpositionen 
rekommenderas för idrottare som har begränsad balans och behöver en mer urskålad 
eller åtsittande ställning. Användaren kan antingen sitta i traditionell position med 
fötterna på en fotplatta eller stå på knä vilket gör denna modell till det perfekta valet 
för nybörjare. Knästående ställning lämpar sig bäst för erfarna idrottare med bra balans 
som bara använder stolen knästående eller behöver en sits för amputerade.

Välj mellan fyra olika stommar som optimerar i- och urstigningen för varje enskild 
idrottare samtidigt som ramens styvhet bibehålls. Till OSR-racingstolen av standardtyp 
finns en I-stomme, en V-stomme och en öppen V-stomme. Den öppna V-stommen 
är den mest populära eftersom den ger mer benutrymme och enklare i- och 
urstigning. U-stommen finns endast för knämodellen och måste anpassas exakt efter 
användarens mått.

64" - 76"
(ca 1626 - 1930 mm)

Max. 250 lbs 
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.

Top End Eliminator OSR har en 
mindre vinklad styrstam som ger 
utmärkt stabilitet.

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Edith Hunkeler - Schweiz
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Invacare®  Top end®

pro™ basket/tennis
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Invacare® Top end® pro™ basket/tennis

Klickspännena finns i 3 olika 
storlekar (S, M och L).

Invacare Top End Pro är utformad för blivande idrottare på jakt efter en stol som är 
både hållbar och enkel att justera. Top End Pro lämpar sig lika bra för basket som för 
tennis och finns i två versioner – med kort eller lång ram – och passar därför många 
olika kroppstyper. Allt du behöver göra är att mäta sätesbredd och sätesdjup och välja 
hjulstorlek och färg. Sedan är det bara att spela, tävla och ha kul!

Invacare Top End Pro har en helsvetsad aluminiumram med fast camber vilket gör 
stolen lika stadig och hållbar som våra elitstolar för tennis och basket. Stolen har 
sporthjul med hög prestanda, vulstdäck med högt tryck, snabbkopplingsaxlar och ett 
vridbart tippskydd med fast höjd med ett 58 mm femte hjul.

Det som skiljer den här stolen från alla andra tennis- och basketstolar är den enkelhet 
med vilken stolen kan justeras. Tack vare vår exklusiva ”snabbkoppling” för justering av 
den bakre sitthöjden kan stolens sitthöjd snabbt och enkelt ändras mellan matcherna. 
Den justerbara fotplattan gör att fötterna kan placeras i perfekt position, oavsett om du 
vill dra dem bakåt eller placera dem längre fram. En annan fördel med konstruktionen 
är tåstoppet och remmen som håller fast fötterna.

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Paul Schulte - USA

Justerbar främre sitthöjd och 
tyngdpunkt.

Snabbreglage för enkel justering 
av den bakre sitthöjden.

Justerbar bakre sitthöjd.

10" - 20"
(ca 254 - 508 mm)

12" - 18"
(ca 305 - 457 mm)

Fram: 17" - 21" 
(ca 432 - 457 mm)
Bak: 13" - 21" 
(ca 330 - 533 mm)

9“ - 18“
(ca 229 - 457 mm)

Max. 250 lbs 
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.
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Invacare®  Top end®

paul Schulte 7000 
Series Basket-Ball
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Invacare® Top end® paul Schulte 7000 Series Basket-Ball

Svetsade fasta sidoskydd som 
smiter åt runt kroppen och gör 
att du känner dig som ”ett med 
stolen”.

Fasta vridbara tippskydd med 
justerbar höjd. 58 mm. Ger 
de snabbaste vändningarna 
någonsin.

Basketbollhållare som tillval.

Invacares aluminiumrullstol Top End Paul Schulte 7000 Series BB är snabbare, lättare, 
stadigare och bättre än någonsin. Ett lättare material och en förbättrad utformning av 
styrstam och axelfästen minskar totalvikten och förbättrar prestandan. Vem vill inte 
ha det?

Startuppställningen
Invacares rullstol Top End Paul Schulte 7000 Series BB är avsedd för elitspelare och 
ger skräddarsydd prestanda i en perfekt svetsad konstruktion. Med den här stolen kan 
idrottare nå stora framgångar.

ny design
Rullstolen Invacare Paul Schulte 7000 Series BB är tillverkad av aluminium 7000 och 
byggs enligt dina önskemål (fast rygg, sitthöjd, axelläge, tippskydd, stötfångare). Du 
kan till och med välja svängradie! Den är ergonomisk och har inga onödiga skruvar och 
muttrar som kan lossna och ingen extra vikt som du måste släpa på.

Allt har utformats för att du ska ha bästa möjliga förutsättningar att vinna. Om du 
behöver en perfekt rullstol som du kan lita på är det här stolen för dig!

12" - 21"
(ca 305 - 533 mm)

12" - 19"
(ca 305 - 483 mm)

Fram: 14.5" - 20 7/8"
(ca 368 - 530 mm)
Bak: 14.5" - 20 7/8"
(ca 368 - 530 mm)

Fast: 8“ - 15.5“
(ca 203 - 398 mm)
Justerbar: 9“ -18“
(ca 229 - 457 mm)

Max. 350 lbs 
(ca 159 kg)

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.

Dubbla vridbara tippskydd eller 
femte hjul. Justerbar höjd.

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Paul Schulte (USA)

LUZIR
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Invacare®  Top end®

T-5 7000 Series Tennis
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Invacare® Top end® T-5 7000 Series Tennis

Justerbar tyngdpunkt.

Invacare Top End T-5 7000 Series Tennis är tennisälskarnas förstahandsval. Välj den 
tennisstol som passar dig. Med Top End T-5 7000 Series Tennis, som har svetsad 
ram i aluminium 7000, ligger bollen hos dig!

nytt material
Med en vikt jämförbar med titanstolar är Invacares Top End T-5 7000 Series 
Tennis i aluminium 7000 starkare, lättare och styvare än någonsin. Den starka 
aluminium 7000-legeringen har förbättrats ytterligare med hjälp av Invacare Top Ends 
sofistikerade värmebehandlings- och pulverlackeringstekniker.

Game, set, match
Professionella spelare vet att fotplaceringen är extremt viktig i rullstolstennis. Tack 
vare de många olika fotstöden kan Top End T-5 7000 Series Tennis hjälpa spelare på 
hög nivå att röra sig med minsta möjliga ansträngning. Om du vill förbättra ditt resultat 
ytterligare kan du utrusta stolen med sidoskydd, klickspännen och tåclips.

För professionella spelare som inte vill kompromissa!

Robin Ammerlaan - 
Nederländerna

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Michael Jeremiaz - Frankrike

Fasta vridbara tippskydd med 
justerbar höjd.

Smidiga, böjda ramdelar ger 
ett snyggt utseende samt ökad 
styvhet och hållbarhet.

Justerbar främre ramvinkel, 
fotbredd, axelposition och 
hjulbas.

12" - 21"
(ca 305 - 533 mm)

12" - 19"
(ca 305 - 483 mm)

Fram: 14.5" - 21"
(ca 368 - 533 mm)
Bak: 14.5" - 21"
(ca 368 - 533 mm)

Fast: 8" - 15.5" 
(ca 203 - 398 mm)
Justerbar: 9" - 18"
(ca 229 - 457 mm)

Max. 250 lbs 
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.
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Invacare®  Top end®

crossfire™ all Terrain
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Invacare® Top end® crossfire™ all Terrain

Invacare Top End Crossfire All Terrain är rullstolarnas monstertruck med en design 
som lämnar djupa spår.

Frigör kropp och själ!
Tycker du om att vandra, fiska, campa, jaga, paddla kajak, pyssla i trädgården eller ligga 
på stranden? Allt detta och mycket mer kan du göra med Invacare Top End Crossfire 
All Terrain. Den extrema markfrigången och mycket goda front- och sidostabiliteten 
gör att du kan övervinna till och med den tuffaste terräng.

Utomhusaktiviteter och frihet
Invacares Top End Crossfire All Terrain är konstruerad av lättviktsaluminium och har 
kraftiga, extra stora hjul och länkhjul som ger extrem dragkraft. Den här terrängstolen 
tar dig verkligen dit du vill.

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

Förstärkt front som ger bättre 
front- och sidostabilitet.

Broms som tillval. 24" eller 25" x 2,75" 
grovmönstrade däck.

Förhöjd fotplatta (tillval).

14" - 20"
(ca 356 – 508 mm)

14" - 20"
(ca 356 – 508 mm)

Fram: 19" - 21" 
(ca 483 – 533 mm)
Bak: 15" - 20" 
(ca 381 – 508 mm)

9“ - 20“ 
(ca 229 – 508 mm)

Max. 250 lbs
(ca 113 kg)

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.
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Bakfjädring som tillval.

Invacare®  Top end®

Terminator™ Titanium

Invacare Top End Terminator Titanium specialanpassas enligt dina önskemål och finns 
med flera olika sitthöjder, hjul, armstilar och fotstöd. Om du letar efter prisvärdighet 
och prestanda finns det inget som slår Top End Terminator Titanium.

Den här specialbyggda rullstolen med helram passar perfekt för mycket aktiva 
personer och erbjuder det senaste i fråga om både teknik och komfort. Om du är på 
jakt efter en slitstark stol behöver du varken offra det ena eller det andra – Invacares 
Top End Terminator Titanium kombinerar snygg design med de starkaste och 
lättaste materialen vilket resulterar i en förstklassig stol som passar dina kroppsmått 
perfekt och fungerar utmärkt i vardagen.

TeKnISKa daTa

aLTernaTIv ocH FUnKTIoner

12" - 18"
(ca 305 – 457 mm)

14" - 18"
(ca 356 – 457 mm)

Fram: 17" - 21" 
(ca 432 – 533 mm)
Bak: 14.5" - 21" 
(ca 368 – 533 mm)

Justerbar: 9“ - 20“ 
(ca 229 – 508 mm)
Fast: 8“ - 16“ 
(ca 203 – 406 mm)

Max. 400 lbs
(ca 180 kg)

Se beställningsformulär för alla 
tekniska specifikationer.

Främre ramskydd. Kryckhållare som tillval. Spinergy-hjul: lätta, styva och 
stadiga. Finns med många olika 
ekerfärger.
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Invacare®  Top end®

tillbehör

SRAM® Trigger Shifter. Handpedaler med power plates. Shimano® 7-växelreglage av 
vridtyp.

Kedjeskydd i kolfiber till Top End 
Force™ RX. 

Minimalistiska och aerodynamiska 
gaffeländar med låg vikt till Top 
End Force RX.

Justerbart nackstöd med 
skruvfäste, standard på Top End 
Force RX.

Andra broms monterad på 
Derailleur-stolpe finns som tillval 
till Top End Force RX.

Justerarm för kolfiberrygg till 
Top End Force RX.

Fotstöd och stötdämpare i ett 
stycke.

Shimano® Deore Rapid Fire 
bromsreglage, standard på Top 
End Force CC.

SRAM RED växelreglage med 
dubbeltryck till Top End Force 
RX.

Fotstöd, bredd ca 95 mm eller 
120 mm, till Top End Force -
serien.
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Invacare® Top end®  tillbehör

Vattenflaska och flaskhållare till 
Top End Force -serien.

24" Spinergy LX-hjul med 12 
ekrar. Finns i gult, svart, vitt, rött 
och blått.

26" Top End / Spinergy® 
kolfiberfälg till Force -serien.

Kenda®-däck i rött och gult. Säkerhetsflagga till Top End 
handcyklar.

Verktygssats som kan fästas på 
Top End handcyklar.

Transportväska till Invacare Top 
End handcyklar.

Verktygssatsens innehåll. Invacare Top End hjulväska.

Fast fotstöd till Top End 
Eliminator med standardsits.

Trackstopp (trekant) i aluminium 
av standardtyp till Top End 
Eliminator.

Invacare Top End tröja.U-stomme med knästöd till Top 
End Eliminator.

Benstöd för amputerade 
(vadderat) till Top End Force™ G. 

Spegel till Top End Force -serien. Bakre säkerhetsljus till Top End 
Force -serien.
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Midnight Blue Tangerine RedElectric Blue 1 Electric Red 1

Safety Yellow

Silver Metallic

Grape Madness Wet Black

Grasshopper Green

Orange White Snow

Alla uppgifter anses vara riktiga vid tidpunkten för tryckning. Invacare förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra produktspecifikationerna.

All reproduktion eller användning av detta material eller väsentliga delar av det, i alla former, elektroniskt, mekaniskt eller på annat sätt, inklusive fotokopiering, 
skanning och upptagning, och i alla informationssystem, inklusive elektronisk överföring, är förbjuden om det inte på förhand skriftligen godkänts av Invacare 
International Sàrl.

1/  Raspberry Red och Royal Blue ersätter Electric Red och Electric Blue på Invacare Paul Schulte 
Signature Basket-Ball, Force handcykelserie och Eliminator OSR tävlingsstolar.

Bubblegum Pink

Invacare® Top end® ramfärger och symboler

raMFÄrGer

SYMBoLer

Sittbredd

Sittdjup

Sitthöjd

RygghöjdTotal längd

Användarvikt

Hjulbas

Hjulstorlek

Handcykelns vikt

Sittbredd på 
handcykel

Stealth Black 
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