Nousutuet
Helppo kiinnitys
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Nousutanko apukahvalla
Lattiasta kattoon kiristettävä
Nousutanko apukahvalla mahdollistavat turvallisen nousemisen ja
siirtymisen. Apukahva kääntyy 360
astetta lukittuen 8 eri paikkaan
antaen lukuisia eri tukipisteitä
käyttäjälle.
Sopii kaikkiin kodin huoneisiin.
Kiinnitys ilman ruuveja, kiristysavain
mukana.
Säädettävä pituus 2,1 - 3 metriä.
Apukahva korkeus 48 cm.
Apukahva tolpasta 21 cm.
Kestävyys 136 kg.
Pulverimaalattu, sinkitty metalli.

Tukikaide apukahvalla
Seinään kiinnitettävä
Tukikaide apukahvalla on
erinomainen apuväline ahtaissa
tiloissa. Apukahva kääntyy pois
käyttäjän tieltä, lukittuu paikalleen
viidessä eri kohdassa ja mahdollistaa
lukuisia eri otteita.
Ruuvikiinnitys seinään.
102 cm korkeus
36 cm vaakakaide.
Apukahva korkeus 48 cm.
Apukahva seinästä 32 cm.
Pulverimaalattu, sinkitty metalli.
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Nousutuet
Frida
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Frida nousutuki
Frida nousutuki helpottaa sängystä nousua,
lisää turvallisuutta ja asukkaan
omatoimisuutta. Otekahva on miellyttävän
pehmeää materiaalia, ja korkeussädettävä.
Frida on helppo asentaa patjan alle ilman
työkaluja.
Leveys 51 cm
Pituus 88 cm
Kaiteen korkeus 42-53 cm
Kestävyys 100 kg
Paino 2,6 kg

Pivot Rail

Pivot Rail nousutuki
Monipuolisesti säädettävä Pivot Rail
nousutuki toimii sekä nousutukena että
sängyn kaiteena ehkäisten putoamisonnettomuuksia. Sängyn suuntaisesti
säätyvä nousutuki antaa jopa 106 cm
kaiteen sängylle. Nousutuki jopa kääntyy
sängyn viereen (sänky ilman laitaa).
Mukana myös kangasteline pientarvikkeille.
Leveys lukittuu 66, 86 ja 106 cm.
Kaiteen korkeus 58,4 cm
Kestävyys 136 kg
Paino 6,8 kg

CouchTray Sohvatuki
Sovatuki helpottaa nojatuolista ylösnousua.
Ergoniminen ja korkeussäädettävä
kädensija antaa hyvän tuen ylös noustessa.
Sohvatuessa on mukana korkeussäädettävä
pöytätaso, joka kääntyy pois edestä.
Sohvatuen jalat sijoitetaan tuolin jalkojen
alle, ja näin saadaan hyvä kiinnitys.
Jalkojen syvyys on säädettävissä.
Kädensijan korkeus 87,5-102 cm
Kädensijan koko 17x17 cm
Kädensijan kestävyys 113 kg
Pöydän korkeus 66,5-81 cm
Pöydän kestävyys 13,6 kg
Pöydän koko 40,6x45,7 cm
Paino 10,8 kg

Alastaittuva
kädensija

CouchTray
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