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I denna guide finner du våra rekommendationer på hur du kan montera våra 
bälten och selar i olika på marknaden förekommande elektriska rullstolar och 
arbetsstolar.

Observera att du alltid ska använda rullstolstillverkarens rekommendationer 
och instruktioner! Kontrollera även om kombinationsavtal finns mellan 
rullstolstillverkaren och Anatomic Sitt AB (se www.anatomicsitt.se).

Bilderna och instruktionerna i denna guide är våra rekommendationer och 
monteringar kan behöva ändras efter användarens behov.

Triglide
En metod som används för att fästa band 

från selar och bälten med hjälp av ett 
Triglide-spänne

Triglide-metoden

INNEHÅLL
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Flygplansspänne
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211106

Spänne S40
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211140

Spänne 742
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Dubbel
Art.nr: 211742

Spänne 725
Bandbredd: 25 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211725

Spänne 740
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211740

Spänne DWSR25
Bandbredd: 25 mm 
Åtdrag: Dubbel
Art.nr: 211745

Spännen till höftbälten

Spänne Chromeline
Bandbredd: 25 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211107

Säkerhetskåpa 
till Chromeline
Art.nr: 211108

Spänne Billås
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211101

Säkerhetskåpa 
till Billås 
Art.nr: 211109

Spänne 325
Bandbredd: 25 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211325

Spänne DWSR40
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Dubbel
Art.nr: 211746

Spänne 340
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211340

Enkeldrag Dubbeldrag

Olika spännen lämpar sig för olika typer av åtdrag

För 25 mm band

För 40 mm band

Spänne M2
Bandbredd: 40 mm 
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211752

Säkerhetslock 
till M2
Art.nr: 211753
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Art nr 371910
Universalfäste Support  

 - höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Art nr 371911
Universalfäste Support 

- höftbälten 25 mm,  
M8 (4 st) 

Art nr 371912
Universalfäste Support  

 - höftbälten 25 mm,  
M6 (2 st)

Art nr 371913
Universalfäste Support 

 -höftbälten 25 mm,  
M8 (2 st)

Monteringstillbehör - Bälten & Selar
För 25 mm band

För 40 mm band

Art nr 371916
Universalfäste Support 

- 25 mm (2 st) 
(klämman passar 

19, 22 och 25 mm rör)

Art nr 371917
Universalfäste Support 

- 25 mm (4 st) 
(klämman passar  

19, 22 och 25 mm rör)

Art nr 387
Universalfäste support 

höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Art nr 386
Universalfäste Support 

- höftbälten 40 mm,  
M8 (2 st)

Art nr 371918
Universalfäste Support 

- 40 mm (2 st) 
(klämman passar  

19, 22 och 25 mm rör)

Art nr 211015   Triglide-spänne 15 mm

Art nr 211020   Triglide-spänne 20 mm

Art nr 211025   Triglide-spänne 25 mm

Art nr 211040   Triglide-spänne 40 mm
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FMK® - Fäste mellan körhandtag

FMK (fäste mellan körhandtag) är en universal monteringssats för att underlätta 
montering av bålsele och huvudstöd. Monteras runt rullstolens körhandtag eller 
ryggrör. Används även för att få rätt dragriktning för övre infästningen av posi-
tioneringsstöden.  
FMK finns i 3 olika storlekar:
• Storlek 1 passar ett röravstånd på 22-42 cm
• Storlek 2 passar ett röravstånd på 32-52 cm 
• Storlek 3 passar ett röravstånd på 42-62 cm 
Passar till rörtjocklekarna 20, 22 och 25 mm.
Förhöjningsstag att använda tillsammans med FMK finns för både 25 mm och 40 
mm band. Fäste för Anatomic huvudstödet ingår som standard. 
FMK är avtagbart utan verktyg. 

Art nr 790301   FMK stl. 1
Art nr 790302   FMK stl. 2
Art nr 790303   FMK stl. 3

Art nr 3715
Förhöjningsstag till 

25 mm 
band, fast rygg

Art nr 371901
Förhöjningsstag juster-
bara, till 25 mm band, 

fast rygg

Art nr 371907
Förhöjningsstag juster-
bara, till 25 mm band, 

klämfäste

Art nr 371908
Förhöjningsstag  

justerbara, till 25 mm  
band, 60 mm infästning

Art nr 385234
Övre beslag sele
(Universal 16x16  

passar alla Zitzi nack-
stöd)

Art nr 152238
Övre monteringsbeslag, 
lång (För montering på  
Delfi Pro/Sharky Pro/ 

Carseat & Active)

Art nr 371903
Fäste - förhöjningsstag, 

justerbar 
(ingår i 371901)

Art nr 211325
Spänne 325

för bandbredd 25 mm 
(typ Fixlock)
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2-punkts Höftbälte

INVACARE:    Modulite sittsystem på Bora, TDX, Kite, Aviva mm.

Alt. (A) Anatomic Sitts universalfäste 387 monteras i skruvför-
bandet till ryggstödsbeslaget enligt bild (A). Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.
Alt. (B) Anatomic Sitts universalfäste 387 monteras i sittsystemets 
skena enligt bild (B). Använd Invacares T-mutter. Trä höftbältet 
genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-
spännet som medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Alt. (C) Anatomic Sitts universalfäste 371910 monteras i skruvför-
bandet till armstödsbeslaget resp. ryggstödsbeslaget enligt bild 
(C). Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.
Alt. (D) Anatomic Sitts universalfäste 371910 monteras i 
sittsystemets skena enligt bild (D). Använd Invacares T-mutter. 
Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.

Art nr 387
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som 
medföljer bältet

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som 
medföljer bältet

A

B

Invacare: T-mutter M6 
artikelnr. SP1573721 (2st) 

C

D

Invacare: T-mutter M6 
artikelnr. SP1573721 (4st) 
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Vristhållare och Fotremmar

Vristhållare och fotremmar kan monteras på fotplattor med förberedda 
skruvhål eller spår. Om det inte finns krävs specialanpassning (t.ex. för 
centralt placerade benstöd enl. bild A).
På vissa nya modeller av benstöd kan ev. montering ske enligt nedan.

Invacares - Övre fäste 
för sele 1559963
Monteras på
nackstödet

Bålsele

Nedre banden: Trä selens nedre banden runt ryggröret och 
använd Triglide-metoden med spännet som medföljer bältet. 
Övre banden: Trä selens övre band genom skåran i fästet och 
använd Triglide-metoden med spännet som medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som medföljer selen.

INVACARE:    Modulite sittsystem på Bora, TDX, Kite, Aviva mm.

Vristhållare monteras på fotplattan med en 
rem genom yttre spåret i fotplattprofilen och ett 
triglide-spänne. På andra sidan skruvas bandet 
fast i det befintliga skruvhålet.

Fotremmen monteras på fotplattan med bandet 
genom yttre spåret i fotplattprofilen och runt 
under fotplattan.

Triglide-spännen som medföljer vristhållaren.

A
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4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

INVACARE:    Storm 3

Anatomic Sitts universalfästen 371910 skruvas i sittramens 
skruvhål enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och 
använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.
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4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

INVACARE:    Storm 4

Främre bandet: Trä främre bandet till höftbältet runt fästet för 
armstödet enl. bild och använd fästmetoden med triglide-spännet 
som medföljer bältet. 

Bakre bandet: Anatomic Sitts universalfästen 371912 
skruvas i sittramens skruvhål enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet  
som medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371912
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (2 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.
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2-punkts Höftbälte

INVACARE:    Orion

Anatomic Sitts universalfäste 387 monteras i beslaget 
vid armstödsfästetet enligt bild (A). Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Art nr 387
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Bakre bandet: Trä höftbältet runt längst ner ryggröret och använd 
fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371912 monteras 
i beslaget vid armstödsfästetet enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371912
Universalfäste Support  
 - höftbälten 25 mm,  
M6 (2 st)

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.
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Anatomic Sitt 
art.nr. 790301
FMK stl. 1

art.nr. 790306
Förhöjningsstag för 25 
mm band (2 st)

Bålsele

Nedre banden: Trä selens nedre banden runt ryggröret (se bild 
A) och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer 
selen. 

Övre banden: Använd Anatomic Sitts - Fäste Mellan Körhandtag 
(FMK) och Förhöjningsstagen som monteras på ryggröret enligt 
bild B. Trä och lås selens övre band i förhöjingsstagens fixlock.

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som medföljer selen.

INVACARE:    Orion

Vristhållare och Fotremmar

Våra vristhållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

A

B
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Monteringstillbehör

PERMOBIL:    C400 / X850 / 3G / F3 / F5 / M400

Art nr 387
Universalfäste support 
bälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.

Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i sittramens profil enligt 
bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i sitt-
ramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och 
använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 
som fästs i sittramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.
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Bålsele

Nedre banden: Använd befintligt hål på ryggstödet och montera 
Anatomic Sitts spänne 325 enligt bild (A). Trä selens nedre band 
under ryggen och fixera dom i spännet.

Övre banden: Använd befintliga Unitrac-skena på ryggstödet 
och montera Anatomic Sitts spänne 325 enligt bild (B). Använd 
försänkt skruv och Permobils fyrkantmutter. Trä selens nedre 
band under ryggen och fixera dom i spännet.

Monteringstillbehör

2 st art.nr. 211325 
Spänne 325 
för 25 mm band

Försänkt skruv 
4 st M6x10mm

Permobil fyrkantmutter 
M6 (2st)A

B

PERMOBIL:    C400 / X850 / 3G / F3 / F5 / M400

Vristhållare och Fotremmar

Våra vristhållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

2 st Spänne 325 medföljer selen.
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Monteringstillbehör

PERMOBIL:    K300

Art nr 387
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
bälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.

Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i sittramens profil enligt 
bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i sitt-
ramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och 
använd Triglide-metoden med spännet som medföljer höftbältet.
Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 
som fästs i sittramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.
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Bålsele

Nedre banden: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371912 
som monteras i ryggstödet profilskena enligt bild. Använd bricka, 
kortare skruv och Permobils fyrkantmutter. Trä selens nedre band 
under ryggen och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
fedföljer selen.

Övre banden: Använd Anatomic Sitts övre monteringsbeslag 
152238 som monteras i ryggstödet profilskena enligt bild (A). 
Använd bricka, kortare skruv och Permobils fyrkantmutter. Trä 
selens övre band genom beslaget och lås fast i befintlig fixlock 
enligt bild (B).

Monteringstillbehör

Art nr 152238
Övre monteringsbeslag, 
lång

Permobil fyrkantmutter 
M6 (2st)

PERMOBIL:    K300

Vristhållare och Fotremmar

Våra vristhållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

A

B

Art nr 371912
Universalfäste Support  
 - höftbälten 25 mm,  
M6 (2 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Monteringstillbehör

PERMOBIL:    Koala

Art nr 387
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.

Alt. 1: Använd Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i rygg-
stödsfästets skruvförband enligt bild (pos A). Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Alt. 2: Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i armstödsfästets 
skruvförband på sittramen vid pos B. Trä höftbältet genom uni-
versalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs 
i armstödsfästets skruvförband på sittramen enligt bild. Trä 
höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med 
triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 
fästs i ryggstödsfästets skruvförband enligt bild. Trä höftbältet ge-
nom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet 
som medföljer höftbältet.

A
B

Bålselar, vristhållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan specialanpassningar.
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Bålsele

Nedre banden: Trä selens nedre band runt fyrkantröret under 
sitsen (se bild A) och använd fästmetoden med triglide-spännet 
som medföljer selen. 

Övre banden: Använd befintliga hål på ryggstödet och montera 
Anatomic Sitts universalfäste enligt bild (B). Trä selens övre band 
över ryggen och fixera dom i 325-spännet enligt bild (B) eller 
använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.

Triglide-spännen som medföljer selen

Vristhållare och Fotremmar

Våra vristhållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

A

B

2 st 325-spännen 
som medföljer selen

Art nr 371912
Universalfäste  
Support - höftbälten
25 mm, M6 (2 st)

PERMOBIL:    Koala
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

MERCADO:    9000 / 6100

Anatomic Sitts universalfäste 387 skruvas i ett av befintliga 
skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 skruvas i 
ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet ge-
nom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet 
som medföljer bältet.

Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 
som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. 
Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.

Art nr 387
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.
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Vristhållare och fotremmar

Vristhållare och fotremmar kan montera på de fotplattor som har 
befintliga spår.

Bålsele

Bålselar kan monteras med Mercados monteringssats HB2540.
Använd monteringssatsen och följ leverantörens instruktioner. Trä 
sedan selarnas övre och nedre band genom beslagen och använd 
fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.

MERCADO:    9000 / 6100

Triglide-spännen som medföljer selen

Mercado  
art nr HB2540
H-selefästen med 
skruvar
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

LB MEDICAL:    Ichair MC1 /MC2 / MC3 /MCS

Anatomic Sitts universalfäste 386 skruvas i ett av befintliga 
skruvhål i sitsramen enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371911 skruvas i 
ett av befintliga skruvhål i sitsramen enligt bild. Trä höftbältet ge-
nom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet 
som medföljer bältet.

Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371911 
som skruvas i ett av befintliga skruvhål i fästplattan till ryggen en-
ligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästme-
toden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Art nr 386
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M8 (2 st)

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371911
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M8 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.
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Bålsele

LB MEDICAL:    Ichair MC1 /MC2 / MC3 /MCS

Övre banden: Anatomic Sitts universalfäste 371916 fästes 
med rörklämma i körhandtaget enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Nedre banden: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371913 
som skruvas i ett av befintliga skruvhål i fästplattan till ryggen 
enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd 
fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371916
Universalfäste Support 
- 25 mm (2 st) 
(klämman passar 
19, 22 och 25 mm rör)

Triglide-spännen som medföljer bältet.

Art nr 371913
Universalfäste Support 
 -höftbälten 25 mm,  
M8 (2 st)

Vristhållare och Fotremmar

Våra vristhållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

LB MEDICAL:    Ortocar

Anatomic Sitts universalfäste 386 skruvas i ett av befintliga 
skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371911 skruvas i 
ett av befintliga skruvhål på sidan av sitsen enligt bild. Trä höftbäl-
tet genom universalfästet och använd fästmetoden med trigli-
de-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371911 
som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. 
Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.

Art nr 386
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M8 (2 st)

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371911
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M8 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålselar, vristhållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan 
specialanpassningar.
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

SUNRISE MEDICAL:    Sterling Opal

Bålselar, vristhållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan 
specialanpassningar.

Anatomic Sitts universalfäste 387 skruvas i ett av befintliga 
skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 skruvas i 
ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet ge-
nom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet 
som medföljer bältet.

Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 
som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. 
Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.

Art nr 387
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Monteringstillbehör

Art nr 387
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M6 (2 st)

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371910
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M6 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.

Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i sittplattans undersida 
i befintliga islagsmuttrar enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i 
sittplattans undersida i befintliga islagsmuttrar enligt bild. Trä 
höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med 
triglide-spännet som medföljer bältet.
Bakre bandet:  Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i 
sittplattans undersida i befintliga islagsmuttrar enligt bild. Trä 
höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med 
triglide-spännet som medföljer bältet.

EUROVEMA:    Miniflex 500 SitRite
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EUROVEMA:    Miniflex 500 SitRite med slingback rygg

Bålsele

Vår bålsele kan inte monteras på standardryggen utan specialanpassning. 
Beskrivningen nedan gäller för Slingback-ryggen där selen kan monteras på körbågen.

Övre banden: Anatomic Sitts universalfäste 371916 fästes 
med rörklämma i körhandtaget enligt bild. Trä selen genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer selen.

Nedre banden: Anatomic Sitts universalfäste 371912 skruvas i 
ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä selen genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer selen.

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som medföljer selen.

Vristhållare och Fotremmar

Våra vristhållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

Art nr 371912
Universalfäste Support  
 - höftbälten 25 mm,  
M6 (2 st)

Art nr 371916
Universalfäste Support 
- 25 mm (2 st) 
(ingående klämma 
passar 19, 22 och 25 
mm rör)
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2-punkts Höftbälte

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

MINICROSSER:    M1

Anatomic Sitts universalfäste 386 skruvas i ett av befintliga 
skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom 
universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som 
medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371911 skruvas i 
ett av befintliga skruvhål på sidan av sitsen enligt bild. Trä höftbäl-
tet genom universalfästet och använd fästmetoden med trigli-
de-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet:  Använd Anatomic Sitts universalfäste 371911 
som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. 
Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden 
med triglide-spännet som medföljer bältet.

Art nr 386
Universalfäste support 
höftbälten 40 mm,  
M8 (2 st)

Monteringstillbehör

Triglide-spännen som 
medföljer bältet.

Monteringstillbehör

Art nr 371911
Universalfäste Support  
höftbälten 25 mm,  
M8 (4 st)

Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålselar, vristhållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan 
specialanpassningar.


