
Vi inviterer til produktvisning, hvor du 

kan se og prøve våre produkter.

Sammen presenterer vi et stort utvalg av 

produkter som dekker mange ulike 

behov for tilrettelegging hos den 

enkelte.De fleste hjelpemidlene er 

prisforhandlet.  

Eksempel på produkter: 

Gå- og ståtreningshjelpemidler, 

sadelstoler, barnevogn, bilseter, 

manuelle og elektriske rullestoler, puter 

og rygger, hjelpemidler til 

kommunikasjon og kognisjon, 

posisjoneringsputer, sykler og mye mer.

Kom og snakk med oss om mulighetene 

som finnes!

Enkel lunsj påkostes og serveres mellom 

12:00 – 13:00.

Hjertelig velkommen!

Velkommen til 

hjelpemiddeltreff i 

Gjøvik og Lillehammer 

14. og 16. juni 2017

Dato og sted:

Gjøvik 14. juni 2017: Gjøvik kino og 

scene, Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik

Lillehammer 16. juni 2017: Håkons 

Hall Sportsenter (Kafe’n), 

Nordsetervegen 45, 2609 

Lillehammer 

Tid:

10.00 – 15.00 begge dagene

Meld deg på  her eller send mail 

til:

sigridur@abilia.no

Tlf: 455 14 443 

Pris: Kostnadsfritt

https://www.cognitoforms.com/AbiliaNorge/VelkommenTilHjelpemiddeltreffIGjøvikOgLillehammer
mailto:sigridur@abilia.no
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Abilia utvikler, produserer og selger hjelpemidler innen 
områdene Kommunikasjon, Kognisjon, Varsling og 
Omgivelseskontroll.

Bardum. Med spesialtilpassede hjelpemidler gjør vi en 
forskjell for barn, ungdom og voksne med ulike 
funksjonsnedsettelser.

Invacare jobber profesjonelt med å skape gode og 
sikre løsninger samt optimal komfort, økt mobilitet og 
større selvstendighet for eldre og personer med 
redusert mobilitet

Made for Movement utvikler og leverer individuelt 
tilpassede bevegelseshjelpemiddel som gir mennesker 
med begrenset mobilitet mulighet for deltagelse i 
hverdagen.

Panthera Norge ønsker å tilby faglig og god 
kompetanse innen valg av hjelpemidler. 
Vi leverer, gjør utprøving og tilpasning av Panthera
aktivrullestoler og EasyStand ståstativ for voksne og 
barn. 

Permobil AS er ledende leverandør av elektriske 
rullestoler i Norge, etablert 1981.  I Permobil inngår 
også merkene ROHO, TiLite og LifeStand. Våre 
produkter dekker en stor produktbredde med 
innovative løsninger som møter en stor mengde 
individuelle brukerbehov.

Sunrise Medical AS har lang erfaring med produkter og 
leveranser innenfor tekniske hjelpemidler til 
funksjonshemmede, sykehus og institusjoner.


