Din bedste løsning omkring individuelle sædesystemer

KOMFORT • FLEKSIBILITET • KVALITET • INDIVIDUALITET

INDIVIDUELLE LØSNINGER
Kørestolsbrugere er helt unikke. Det kræver, at
deres sæder i kørestolen også er unikke.
AJ Stole har specialiseret sig i individuelle tilpasninger af sæderne.
Vi løser siddebehovet hos kørestolsbrugere med
alle typer af funktionsnedsættelse.
Vi tager hånd om hele sagen og I vores produktionsafdeling fremstiller vi selv de komponenter,
der passer bedst.

KOMFORT OG FLEKSIBILITET

”

AJ Stole er fagligt dygtige og gode medspillere til
at lave specialtilpasninger til tunge og vanskelige kørestolsbrugere. Her er de suveræne - og så lytter de til
vores ønsker.

- Vinnie Gravgaard, Aarhus Kommune

OM OS

Hos AJ Stole har vi eget værksted, hvor vi har
medarbejdere som kan forbedre sidde-komforten for kørestolsbrugere såvel store som små.
Vi ser behovet hos kørestolsbrugeren og tager
dialogen om vedkommendes behov for at optimere siddestillinger mest muligt.
På den måde får vi til sidst sammen et sæde,
der gør livet lettere for kørestolsbrugeren.

Vores kunder vælger os fordi:

AJ Stole har specialiseret sig i produktion af
sæder og tilretning af siddestilling for folk, der
bruger kørestol.

•

Vi forstår kundens behov og bruger vores faglige kompetence til at lave individuelle løsninger.

•

Vore produkter kombinerer funktion og æstetik

Via vores erfaring og faglige dygtighed er vi en
kompetent sparringspartner for kommunens
terapeuter og borgere.

•

Vore produkter bibringer mobilitet og livskvalitet

•

Vi prioriterer at kunne levere sædesystemer og
standardbeklædning fra dag til dag

Effekten er øget livskvalitet for borgere og fleksible, langtidsholdbare løsninger, hvilket betyder
bedre økonomi for kommunen.

•

Vi yder direkte rådgivning evt. sammen med
vore forhandlere

•

Vi kommunikerer med vores kunder i øjenhøjde

FAKTA OM AJ STOLE:
AJ Stole leverer et modulært sædesystem samt tøj
og beklædning til kørestolsbrugere med direkte salg i
Danmark til kommuner og borgere.
Vi sælger desuden gennem forhandlere i Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Frankrig.
AJ Stole ejes af norske Varodd, der er en af Norges
største rehabiliteringsvirksomheder med 80 ansatte og
ejes af en række norske kommuner.
Virksomheden er moderselskab for en koncern med en
årlig omsætning på 200 millioner kroner årligt.
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