Teknikkäpp CIRRUS
– lätt, ergonomisk och slitstark

CIRRUS
Teknikkäppen CIRRUS
– lätt som ett fjädermoln
Både materialval och konstruktion
gör teknikkäppen Cirrus extremt lätt
samtidigt som den är stabil och hållbar.
Den låga vikten gör att käppen lämpar
sig extra bra för personer som använder
sin käpp mycket samt för personer som
har problem med värk och belastning.
Det ergonomiska handtaget är utformat
för att ligga skönt i handen även vid
långvarig användning. Låsmekanismen

är konstruerad för att man enkelt ska
få grepp och är utanpåliggande för att
undvika smutsansamling inuti käppen.
Den unika doppskon är specialtillverkad
för att vara mycket lätt, precis som
käppen i helhet. Doppskon är också
något större än många andra doppskor,
30 mm i diameter, vilket minskar risken
för att den ska fastna i underlaget. Den
är överdragen med en unik hårdmetall-
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beläggning, vilket ger en ovanligt lång
livslängd. Doppskon fungerar bra på alla
underlag, vilket innebär att flera olika
doppskor ej behövs.
De som testat Cirrus kan intyga att den
är avsevärt skonsammare att använda
jämfört med andra käppar. Inte minst då
man lätt kan växla mellan vänster och
höger hand, och därmed få en mera
allsidig belastning på kroppen – man
orkar helt enkelt gå längre med sin käpp
utan att bli trött. En lätt käpp är också
en säkrare käpp, eftersom man kan vara
mer avspänd i kroppen och då reagerar
snabbare på oväntade hinder. Dessutom
blir inte påfrestningen så hård på handled, arm, axel och nacke.

•

Teknikkäpp av teleskoptyp.

•

Rör av kolfiber i ett extra starkt
utförande.

•

Fast, lätt doppsko för alla underlag,
med mycket slitstark ytbeläggning.
Diameter 30 mm gör att den
inte fastnar.

•

Utvändig, effektiv låsning av
käppens båda halvor till valfri
längd med greppvänlig låsmutter.

•

Låsanordningen kan enkelt
rengöras.

•

Handtag i kork med nyutvecklad
design ger bra och vilsamt grepp.

•

Unik käpphållare gör att käppen
enkelt kan fästas i en stol eller
liknande när den inte används.

•

Cirrus finns i fem längder: 120 cm,
130 cm, 140 cm, 150 cm samt 160 cm.
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