
Avtal med distributör i Schweiz
Zoomability har idag efter några veckors förhandlingar skrivit på avtal med en distributör av Zoom Uphill® i Schweiz. Det är
Gloor Rehabilitation & Co AG som är beläget i Eptingen ett par mil sydöst om Basel, och med ca 5 mil till både Bern och Zürich. Gloor
Rehab har gedigen erfarenhet av att sälja handikapphjälpmedel av olika slag och då främst olika typer av rullstolar och elrullstolar. Med
Zoom Uphill får de en unik produkt i sitt sortiment av mobilitetsprodukter som riktar sig till personer som vill återfå ännu mer mobil frihet.

Zoomability har redan sålt och levererat enstaka Zoomar till Schweiz men aldrig haft någon distributör där som aktivt kunnat bearbeta
marknaden. Vi är därför nu mycket glada att vi nu skrivit avtal med Gloor Rehab. Vi vet att behovet i Schweiz är mist lika stort där för
personer med nedsatt mobilitetsförmåga att komma bortom asfalten och få uppleva naturen på nära håll som i andra länder.

Läs om Gloor Rehab på deras hemsida https://www.gloorrehab.com/.

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
0709-203961
pj@zoomability.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående elrullstol, Zoom Uphill®, anpassad för personer med
funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor
uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-
PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de
ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack
vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och
urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med
olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 


