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Ergonomisk rygg 

• God korsryggstøtte

• Trinnløs høyderegulering

• God polstring

• Justerbar ryggvinkel

Kvalitet i sete
• Ergonomisk utformet

• God støtte

• God polstring

• Stoff med god friksjon

• Avlastende på 
trykkpunktene

• Justerbar setedybde

Betjening/spaker
• Tilgjengelige 

betjeningshendler

• Mange individuelle 
reguleringsmuligheter, 
høyre eller venstre side

• Bremsespake kan 
monteres på høyre og 
venstre side

• God og sikker bremsing 
av hjul

Seteløft 
• Stolene kommer med gassløft eller 

elektrisk løft, alt etter hvilke behov 
brukeren har

• Hepro anbefaler elektrisk løft til brukere 
med nedsatt styrke i armer og ben, 
eller brukere med dårlig balanse

Hjulkryss og hjul
• Robust og solid

• God benplass

• Oppfellbar fotring

• Brede og stødige hjul

• Triller lett

Fleksible armlener
• Kan høyde- og breddejusteres

• Armlenet kan forlenges

• Kan vippes bakover, for enkel inn-/
utstiging for rullestolbrukere

• Kan vippes bakover uten at 
høydeinnstilling endres

Funksjonalitet
Hepros arbeidsstoler er robuste og funksjonelle. De er av høy kvalitet og har lang levetid. Stolene er trygge og har 

lett tilgjengelige betjeningshendler med ikoner som kommuniserer stolens funksjoner godt. Produktene kommer 

med mange individuelle reguleringsmuligheter for tilpasset sittekomfort. 

Produktnavn Hepro Luna G2 Liten Hepro Luna G2 Stor Hepro Luna E2 Liten Hepro Luna E2 Stor Hepro Kilo

Setepute, bredde 45 cm 46 cm 45 cm 46 cm 55 cm

Setedybde 44 - 48 cm 48 - 53 cm 44 - 48 cm 48 - 53 cm 52 cm

Setehøyde 45 - 60 cm 45 - 60 cm 50 - 65 cm 50 - 65 cm 43 - 53 cm

Seteløft manuell manuell elektrisk elektrisk elektrisk

Gassfjær beregnet for brukervekt 40-150 kg 40-150 kg - - -

Vinkelregulering sete, forover 6 ° 6 ° 6 ° 7 ° 0°

Vinkelregulering sete, bakover 7 ° 7 ° 6 ° 7 ° 0 °

Seterotasjon (ja/nei)     ja ja ja ja nei

Ryggpute, bredde 43 cm 45 cm 43 cm 45 cm 44 cm

Ryggpute, høyde 43 cm 46 cm 43 cm 46 cm 43 cm

Rygghøyde 39 - 45 cm 37 - 46 cm 39 - 45 cm 37 - 46 cm 34 - 43 cm

Ryggfasong Aktiv Passiv Aktiv Passiv Passiv

Vinkelregulering rygg  (ja/nei) ja ja ja ja ja

Høyderegulering rygg  (ja/nei) ja ja ja ja ja

Armlene, bredde   9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 8 cm

Armlene, lengde 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Armlenehøyde 18 - 25 cm 18 - 25 cm 18 - 25 cm 18 - 25 cm 20 - 27 cm

Bredde mellom armlener 41 - 51 cm 41 - 51 cm 41 - 51 cm 41 - 51 cm 50 - 71 cm

Fotstøtte (ja/nei) ja ja ja ja ja

Brems mot gulv (ja/nei)     nei nei nei nei nei

Brems mot hjul (ja/nei)    ja ja ja ja ja

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt ut)

78 cm 80 cm 78 cm 80 cm 87 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt inn)

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 65 cm

Brukervekt (maks.) 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 230 kg

Totalvekt 29 kg 30 kg 34 kg 35 kg 35 kg

Beregnet på barn(ja/nei)  nei nei nei nei nei

Standard stoff Hepro Ibenholt Hepro Ibenholt Hepro Ibenholt Hepro Ibenholt Hepro Ibenholt

Artikkel nr. 32511 32512 32513 32514 32515

HMS nummer 268302 268303 268304 268305 268306

Produktdetaljer
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HEPRO Luna
Hepro Luna er en arbeidsstol designet til personer med nedsatt styrke og funksjon. Stolen skal bidra med avlastning 

slik at du kan utføre arbeidsoppgaver i hjemmet. Stolen er komfortabel og konstruert for å gi best mulig støtte i 

korsrygg og sete. 

Stolen har mange reguleringsmuligheter for å gi hver bruker størst mulig utbytte av stolen. Ryggen er konstruert for 

å sikre støtte, men skal også gi komfort til bruker. Stolen er utviklet for god fleksibilitet og mobilitet. Den har mange 

individuelle reguleringsmuligheter og funksjoner som tar hensyn til ulike behov. 

Luna G2 Liten og G2 Stor

En arbeidsstol med manuelt seteløft, tiltfunksjon og ergonomisk 
sete. Med Hepro Luna får du kompromissløs ergonomi kombinert 
med innovasjon og design. Kontorstolen er lett å tilpasse ulike 
behov. 

Små justeringer gjør stolen unikt tilpasset deg, og stolens 
funksjoner hjelper deg å oppnå en aktiv sittestilling og bedre 
ytelse i en arbeidssituasjon.

Tiltfunksjon

Tiltfunksjonen bidrar til variasjon og bevegelse. I en 
arbeidssituasjon er det lett å havne i en framoverlent og statisk 
sittestilling som fører til nedsatt sirkulasjon i kroppen. Med tilt-
funksjonen i åpen posisjon vil stolen følge kroppens bevegelser 
helt tilbake i avslappet sittestilling som åpner luftveiene, strekker 
ut overkroppen og gir god sirkulasjon. Bevegelse bidrar også til 
variasjon som letter presset på de utsatte trykkpunktene og gir 
god blodgjennomstrømning i bekken, hofter og lår.

 

Produktnavn
Hepro Luna 
Liten G2

Hepro Luna 
Stor G2

Størrelse Liten Stor

Setepute, bredde 45 cm 46 cm

Setedybde 44 - 48 cm 48 - 53 cm

Setehøyde  45 - 60 cm 45 - 60 cm

Ryggpute, bredde 43 cm 45 cm

Ryggpute, høyde 43 cm 46 cm

Rygghøyde 39 - 45 cm 37 - 46 cm

Ryggfasong Aktiv Passiv

Armlenehøyde 18 - 25 cm 18 - 25 cm

Bredde mellom armlener 41 - 51 cm 41 - 51 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt ut)

78 cm 80 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt inn)

60 cm 60 cm

Artikkel nr. 32511 32512

HMS nummer 268302 268303

Rangering 4 Post 2
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HEPRO Luna E2 Liten og E2 Stor

En arbeidsstol som er enkel å håndtere og ergonomisk tilpasset kroppen. Modellen har elektrisk heve- og 

senkefunksjon, og egner seg spesielt godt til brukere med dårlig balanse eller nedsatt styrke i ben eller hender som 

hindrer dem fra å komme seg inn og ut av arbeidsstolen uten hjelp.

Tiltfunksjon

Tiltfunksjonen bidrar til variasjon og bevegelse. I en arbeidssituasjon er det lett å havne i en framoverlent og statisk sittestilling som fører 
til nedsatt sirkulasjon i kroppen. Med tiltfunksjonen i åpen posisjon vil stolen følge kroppens bevegelser helt tilbake i avslappet sittestilling 
som åpner luftveiene, strekker ut overkroppen og gir god sirkulasjon. Bevegelse bidrar også til variasjon som letter presset på de utsatte 
trykkpunktene og gir god blodgjennomstrømning i bekken, hofter og lår.

 

Produktnavn
Hepro Luna 
Liten E2

Hepro Luna 
Stor E2

Størrelse Liten Stor

Setepute, bredde 45 cm 46 cm

Setedybde 44 - 48 cm 48 - 53 cm

Setehøyde  50 - 65 cm 50 - 65 cm

Ryggpute, bredde 43 cm 45 cm

Ryggpute, høyde 43 cm 46 cm

Rygghøyde 39 - 45 cm 37 - 46 cm

Ryggfasong Aktiv Passiv

Armlenehøyde 18 - 25 cm 18 - 25 cm

Bredde mellom armlener 41 - 51 cm 41 - 51 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt ut)

78 cm 80 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt inn)

60 cm 60 cm

Artikkel nr. 32506 32507

HMS nummer 268304 268305

Rangering 4 Post 6
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HEPRO Kilo
Arbeidsstol med elektrisk seteløft for brukervekt opptil 230 kilo.

Kilo er et alternativ for deg som trenger en arbeidsstol som tåler høy brukervekt og som bidrar til økt mobilitet. Kilo 

er en robust stol med elektrisk seteløft med 10 cm løftehøyde. Den har armlener som kan felles bak og gjør det 

enkelt å forflytte seg til/fra annen stol eller rullestol.

Kilo skal bidra til å aktivisere deg som blir sittende stille som følge av høy brukervekt. Med brede hjul triller stolen 

lett og det solide hjulkrysset gjør stolen stødig og trygg. Det er mulighet for å regulere ryggvinkel etter behov. Kilo 

leveres uten seterotasjon.

HEPRO Trolly

 
Produktnavn Hepro Trolly

Bordplate, bredde 50 cm

Bordplate, dybde 34 cm

Totalbredde 57 cm

Totallengde 45 cm

Høyde bordplate, min. 52 cm

Høyde bordplate, maks. 83 cm

Brems (ja/nei) ja

Svingbare hjul (ja/nei) ja

Totalvekt 7,5 kg

Beregnet på barn(ja/nei)     nei

Materiale i bordplate stål

Materiale i understell/ben stål

Artikkel nr. 35600

HMS nummer 268307

Rangering 1 Post 31

 
Produktnavn Hepro Kilo

Brukervekt maks. 230 kg

Setepute, bredde 55 cm

Setedybde 52 cm

Setehøyde  43 - 53 cm

Ryggpute, bredde 44 cm

Ryggpute, høyde 43 cm

Rygghøyde 34 - 43 cm

Armlenehøyde 20 - 27 cm

Bredde mellom armlener 50 - 71 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt ut)

87 cm

Stolens største utvendige bredde 
(begge armlener justert helt inn)

65 cm

Artikkel nr. 32515

HMS nummer 268306

Rangering 1 Post 9

Trolly er et høyderegulerbart trillebord med fire hjul som kan rulles over teppekanter og innendørs terskler. Produktet 

passer for personer som har utfordringer med å bære med seg gjenstander mellom ulike steder innendørs og 

personer med nedsatt håndfunksjon. 

Den robuste konstruksjonen gjør det enkelt for deg å flytte trillebordet og bruke det der du vil. Det er mye plass på 

den øverste bordplaten som også har en opphøyet kant som hindrer at gjenstandene faller av når trillebordet flyttes. 

I tillegg har Trolly en avtakbar metallkurv som gir ekstra oppbevaringsplass. Hjulene er låsbare for økt stabilitet. 

Trillebordet er enkelt å montere, demontere, rengjøre og tilpasse til ønsket høyde. Produktet er 100% resirkulerbart 

og dermed et godt valg for miljøet. 

Artikkel nr. HMS nr. Produktnavn

32713 268340 Inkotrekk

Tilbehør
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Tilbehør
Hepro Luna

Gjeldende vilkår for arbeidsstoler 

Miljøansvar
Vi setter miljø og klima i fokus i hele vår virksomhet. Alle våre 
produkter er produsert av gjenvinnbare materialer. Vi har fokus på 
å redusere vår belastning på det ytre miljø, gjennom systematisk 
og kontinuerlig miljøarbeid. Hepro AS er sertifisert i henhold til 
ISO 14001:2015 og er godkjent som grønt punkt. Miljøregnskap pr. 
produkt kan rekvireres fra oss.

Tester
Produktene er CE-merket etter 93/42 EØS og følger standard 
NS-EN 12182 (Hjelpemidler for personer med nedsatt 
funksjonsevne - Generelle krav og prøvingsmetoder).

Stoler med manuelt løft er testet av akkrediterte 
laboratorier etter følgende standarder:
• NS-EN 1335-1, 2:2018
• NS-EN 1021–1 :2014 
• NS-EN 1021–2 :2014

Stoler med elektrisk løft er testet av akkrediterte 

laboratorier etter følgende standarder:
• EN 1335-1, 2:2018
• NS-EN 1021–1:2014
• NS-EN 1021–2:2014
• NEK EN 60601-1
• NEK IEC 60601-1-2

Stoff
Standard stoff er Hepro Ibenholdt, 100% polyester. 
Slitestyrke: > 50 000 MD.

Hepro AS tilbyr flere ulike stoffer gjennom Hepros stoffprogram. 
Stoffprogrammet gjelder bare ved privatkjøp. Alle våre stoffer/
skinn har 5 års garanti ved normal bruk ( 8 timer/dag ). Garantien 
forutsetter normalt renhold av stolen og stoffet/skinnet. Normal 
stoffslitasje er unntatt og dekkes ikke av garantien.

Artikkel nr. HMS nr. Produktnavn

32700 268341 Amputasjonsbenstøtte høyre

32701 268342 Amputasjonsbenstøtte venstre

32702 268390 Fotplate 1/4 fotring

32705 268323 Benstøtte teleskop, delt fotplate, 32 - 56 cm regulering 

32706 268348 Benstøtte, lengde kompenserende, venstre komplett 

32707 268349 Benstøtte, lengde kompenserende, høyre komplett 

32708 268321 Benstøtte teleskop, hel fotplate, 32 - 56 cm regulering 

32709 268359 Leggstøtte, høyre/venstre 

32710 268357 Ledsagerhåndtak

32711 268362 Inkotrekk Luna Liten

32712 268347 Inkotrekk Luna Stor

32715 268392 Bremsespake, x-lang

Hepro AS er levende opptatt av funksjonelt design og kvalitet. 

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, følger bransjespesifikke standarder og forskrifter. 

Leveransevilkår
Hepro AS tilstreber rask levering til våre forhandlere. Vårt 
standardsortiment er normalt klart til forsendelse fra vår fabrikk 
innen 10 dager. Dersom kunden har spesielle ønsker for sin 
arbeidsstol leverer vi fra vår fabrikk innen fire uker.

Transportskader
Om skade på gods kan antas ha inntruffet under transport, så skal 
mottakeren/kjøperen melde skaden til transportør umiddelbart og 
senest innen 7 dager etter at varen er mottatt.

Produktgaranti
Det er ulike produktgarantier på de ulike hovedproduktene. 
Felles for vår produktgaranti: Garantien gjelder fra leveringsmåned 
og omhandler fabrikasjonsfeil, materialer, eller konstruksjon 
under forutsetning at produktet brukes normalt. Garantien gjelder: 
sending av deler til forhandler. Arbeid og andre kostnader knyttet 
til f.eks. sending til sluttkunde, reparasjon må dekkes av forhandler.

For ytterligere informasjon, vær vennlig og kontakt oss eller se vår 
hjemmeside hepro.no.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre eventuelle produkt- og 
eller prisforandringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil.

Benstøtte - delt

Benstøtte - hel

Leggstøtte

Ledsagerhåndtak

Fotplate

Bremsespake
Leggstøtte



HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift 
som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi 
av høy kvalitet og ærlig design. Vårt hovedkontor ligger på Rognan 
innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur.

Bedriften ble etablert i 1987 og har lang erfaring med utvikling av 
produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre 
kunder. Vår visjon er å gi våre kunder muligheten til å klare seg selv, 
delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme. Gjennom høy 
kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei, skal Hepro 
være det naturlige førstevalget for våre kunder. 

I nært samarbeid med ergoterapeuter, utvikler vi produkter og 
løsninger skreddersydd våre kunders behov for hjelp til mobilitet, 
balanse, komfort og hygiene. Målet er å gi trygghet, mestring og 
økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter. 
Vi engasjerer oss i den enkelte brukeren og strekker oss langt for å 
levere produkter tilpasset dine individuelle behov. 

Mestring • Trygghet • Trivsel
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HEPRO AS     Øvermoan 9     8250 Rognan

+47 46 74 55 55  firmapost@hepro.no

23.09.2021

hepro.no


