
Panthera Norge AS introduserer: 

Kjørehansker for rullestolbrukere. 
Kjørehanskene er designet og produsert av RehaDesign. 

Ultra-Grrrip Kjørehansker: Hel- & Halv Finger modell 
Denne toppmodellen kommer i to versjoner; Hel- & Halv Finger modell 
Designet for aktivitet, sport og vått vær. 
Friksjonsbelegg med struktur i håndflate og tommel for ekstra godt grep. 
Ekte skinn for holdbarhet. 
God åpning med borrelås for god passform og at den skal være enkel å ta av/på. 
Størrelser: S, M, L, XL, XXL & XXXL (se tabell nedenfor) 

Gel Kjørehansker: 
Designet for daglig bruk 
Samme friksjonsbelegg som Ultra-Grrrip, 
men har i tillegg Gel puter i håndflaten som 
absorberer støt og beskytter hånden når 
man kjører rullestolen. 
Håndbaken er av myk tekstil med 
refleksstripe for synlighet når det er mørkt. 
Størrelser: S, M, L, XL & XXL
(se tabell nedenfor) 



Strap N Roll Kjørehansker: 
Kjørehansker for personer med nedsatt håndfunksjon. 
Strap N Roll Kjørehansker har meget stor åpning 
som gjør det enkelt å ta på hanskene. 
Lukkes enkelt med en stropp (tetra patent) 
Ingen hull for fingre gjør hansken enkel å ta på og av 
og fingrene har full frihet. 
Håndflaten er todelt for å gi naturlig grep. 
Håndflaten har overflate av friksjonsbelegg med 
struktur. 

Gator Kjørehansker: 
Identisk med Strap N Roll, men denne modellen 
lukkes enkelt med borrelås (Velcro) 
Gator Kjørehansker kan derfor åpnes helt for å 
gjøre den svært enkel å ta av og på. 
(Åpningen er ekstrem som kjeven til en alligator, 
derfor navnet Gator) 

Håndflaten er identisk på Strap N Roll 
og Gator Kjørehansker 
Størrelser: S, M, L & XL (se tabell nedenfor) 



Kjørehansker for barn: 
Skinnhanske som er justerbar og vil vokse med barnet. 
Friksjonsbelegg i håndflaten og fóret med mykt behagelig materiale. 
Passer barnehånd fra 3-7 år. For større barn anbefales Strap N Roll størrelse XS 

Bestillingsinformasjon:  
For å bestemme størrelsen som passer hånden se foto nedenfor. Hånden 
måles når den er helt åpen og fingrene spriker litt fra hverandre. 

7,1 – 8,0 cm S - Small 
8,1 – 9,0 cm M - Medium 

9,1 – 10,0 cm L - Large 
10,1 – 11,0 cm XL - Extra Large 
11,1 – 12,0 cm XXL – Extra extra Large 
12,1 – 13,0 cm XXXL – Extra extra extra Large 
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