
Agile 360
Kørestol - 360º designproces

I samarbejde med Agile 360 har 3PART stået bag udviklingen af en ny 
revolutionerende kørestol, der flytter grænserne for mobilitet i en kørestol. 
3PART har hjulpet Agile 360 med en 360º designproces, hvor en idé er blevet til 
et innovativt produkt - en virksomhed og er blevet til et brand.
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lav vægt på kørestolen. Navnet på virksomheden, Agile 
360, udspringer af kørestolens fire hjul, der kan bevæge 
kørestolen i 360º. Kørestolen kan med sin 360º drejefunktion 
og sin lave vægt, agere adræt og agilt, hvilket også har haft 
betydning for navnet på virksomheden. 

Løsning: 
I processen har 3PART hjulpet Agile 360 fra idé til produkt. 
3PART har leveret en identitet til virksomheden. Udover 
identitet har 3PART hjulpet med idégenerering, præcisering 
af mulige konstruktionsmuligheder, 2D og 3D-skitsering og 
modellering, samt sparring og research på valg af materialer 
og mekaniske dele, der sikrer funktionen og dens lave vægt. 
 
 

Resultat: 
• Virksomhedsidentitet
• Logo
• Designspecifikation
• 3D-filer
• Koncept
• Investering på 5 millioner kr.

3PART leverede:
• Navn 
• Visuel identitet
• Logo 
• Designspecifikation
• Idégenerering på produktkoncept

• Skitsering og formgivning
• 2D og 3D-tegninger
• Konstruktion af væsentlige komponenter
• Visualiseringer til investorprospekt 

Proces:  3PART har været med i tilblivelsen af Agile 360 fra 
første dag. Agile 360 er skabt ud fra en idé om, at udvikle en 
ultra mobil kørestol, der flytter grænserne for de kørestole vi 
kender i dag. 

Under hele processen har innovation og nytænkning været 
i fokus. Det endelige produkt skal sætte et nyt niveau 
for kørestole. Det innovative fokus har derfor også haft 
betydningen for udviklingen af virksomhedens identitet. 

3PART har været en del af processen helt fra idé og til 
udviklingen af konceptet. Et stort fokus har været på at 
udvikle en optimeret letvægtskonstruktion der sikrer en 

Agile 360

3PART A/S  let’s innovate  Vi skaber værdi hos virksomheder ved at udvikle innovative produkter og servicekoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes behovwww.3PART.com  Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus, Danmark  +45 86 13 40 14  Bernstorffsvej 123, 2900 Hellerup, Danmark   +45  22 13 13 43

Løfter kørestole til et nyt niveau


