Tur vallisuus
– johtoajatuksena.

Innovatiivinen ja omaperäinen.

Siirret tävät apuvälineet

Tukijärjestelmät

– pieni koko, suuri vaikutus.

Tur vallisempi ote. Juuri siellä missä sitä
tar vitaan.

Siirrettävät apuvälineet tuovat monipuolista helpotusta jokapäiväiseen elämään.

Heti käyttövalmis turvallinen ote ilman porausta. Kun
QuattroPower-tukijärjestelmä asetetaan haluttuun paikkaan ja
painetaan kirist yssalvat kiinni, saadaan käyttöön luotettava
apuväline tasaisella, hengittämättömällä pinnalla.

Apuväline sijoitetaan haluttuun paikkaan ja siihen voi kiinnittää esim. hiustenkuivaajan, parranajokoneen tai hiusharjan.

Kiinnit ys. Lukitus. Siinä kaikki.
Tur vallisuus on tärkeintä.

EN-apuväline et
Sillankor vankatu 25, 05810 Hy vinkää
P uhelin (019) 469 312
Faksi (019) 469 311
info@en-apv.com

Peili on oiva apuväline istuvalle tai esim. katetroinnin
aikana. Jos kaatuilevat kävelysauvat aiheuttavat harmia,
on siirrettävästä Duo-pidikkeestä apua. Duon voi kiinnittää
seinään tai pöytätason alle ilman t yökaluja. Se on aina
tukeva ja turvallinen.

D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax
+49 (0) 7453 9381-23

w w w.mobeli.de

Sie erreichen uns unter info@mobeli.de

Neljän imuelementin QuattroPower -tukijärjestelmässä on erit yinen rakenne, joka vähentää vipuvaikutusta ja voi kantaa
jopa 80 kg painon. Järjestelmän voi kiinnittää myös laatoitettuihin kev yt väliseiniin.

Suihkunpidikkeessä on käänt y vä varsi. Siirrettävät teleskooppipeilit, joihin on saatavana myös LED-valo, ovat
nopeita ja helppoja kiinnittää.

Optimaalinen kylpyammeeseen. QuattroPower Amme sopii
erinomaisesti ammeen käyttäjälle. Se kestää jopa 50 kg
veto-/painovoiman.

Nimensä mukaisesti: näkö- ja roiskesuoja. Erittäin suosittu ja
ihanteellinen apuväline hoitot yössä. Saranoidun kannattimen
voi kääntää ylöspäin tai vaakasuorassa asennossa myös
sivuun. Integroitu jarru pitää Mobeli varren automaattisesti
halutussa asennossa. Varsi on suunniteltu siten, että sen pitkä
kolmiosainen ja joustava rakenne pienentää kannattelevaan
seinään kohdistuvaa vipuvoimaa.

Nyt Mobelista saa apua, vaikka laattakoko olisi pienempi
kuin 14 cm ja kiinnit yspinta huokoinen. Lisävarusteena saatava itsekiinnitt y vä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu
asennuslev y on helppo kiinnittää tasaiselle pinnalle imuelementin alle. Tähänkään kiinnit ykseen ei tarvita poraa tai
ruuveja.

Tilausnumero
Siirrettävä klipsipidike, nivel		
Duo kävelysauvan pidike
Suihkunpidike, nivel
Suihkunpidike				
Liikuteltava teleskooppipeili (80 cm)
LED-klipsivalo (sisältää 50 tunnin pariston)

14992
14002
14992
14002
14002
14092

04 S
06 S
02 S
02 S
09 S
09

Tilausnumero
Tilausnumero
Suojaverhontanko (ilman verhoa)
Antibakteerinen verho (1200 x 800 mm)

14002 05 S
140612 08

QuattroPower
QuattroPower
QuattroPower
QuattroPower

Tuki
Tuki lisäkahvalla		
Amme
Amme lisäkahvalla

14002 65 S
14002 66 S
14002 61 S
14002 62 S

Tilausnumero
Asennuslev yt, ruostumaton teräs/pari (145x145 mm) 14614 14

Vapautta liikkumiseen. Siirrettävät tukikahvat.

Siirret tävät tukikahvat

Lisää liikkuvuutta ja esteettömy yttä.

ROTHin patentoidut pikakahvat ovat osoittautuneet
erittäin hyödyllisiksi apuvälineiksi liikuntarajoitteisten ja ikäänt yneiden käyttäjien arjessa.

Teleskooppikahva
Ominaisuus kehitettiin, jotta kahvan voi asentaa
kiinnit yspaikan laattakoosta riippumatta. Kahvan
halkaisija on 35 mm.

Siirrettävän kahvan kiinnittäminen ja irrottaminen on
helppoa ja nopeaa. Läpimitaltaan 120 mm olevat
imuelementit painetaan tasaiselle, hengittämättömälle pinnalle ja käännetään kirist yssalvat kiinni
– siinä kaikki.
Korkealaatuiset kahvat on valmistettu ja hy väksytt y
käyttöön saksalaisen TÜV-kriteeristön mukaisesti.
Kahvoissa on suuri imuteho ja niitä saa eripituisina.
Lisälaitteet, kuten suihkunpidike, kaksoiskoukut ja
ammeenlyhennin, muodostavat yhdessä kahvojen
kanssa toimivan Mobeli-tuoteperheen.
Kahvan pituus
mm

2 käden kahva
2 käden kahva
350
2 käden kahva
2 käden kahva, teleskooppi 220-345
2 käden kahva, teleskooppi 340-465
2 käden kahva, teleskooppi 440-565
2 käden kahva, teleskooppi 665-790

Käyttäjän
Tilausnumero
maks.paino

100 kg
95 kg
95 kg
85 kg
85 kg
85 kg
80 kg

14002
14002
14002
14002
14002
14002
14002

25 S
26 S
27 S
21 S
22 S
23 S
24 S

Siirret tävät apuvälineet

Imuelementit
Valmistettu erikoiskumista.
Soveltuvat käytettäviksi mm.
erilaisilla laattapinnoilla.

Lisää liikkuvuutta. Matkalla tai kotona.

Vaativampaan käyttöön tarkoitettu QuattroPlus voidaan kiinnittää seinälle kulmittain tai vaakatasoon esimerkiksi f y ysisen
harjoittelun tueksi.

Pikakiinnit ys
Kaikissa Mobeli-kahvoissa
on pikakiinnit ys. Erillisiä kiinnit ysvälineitä ei tarvita, ja
kahvan voi helposti irrottaa
ja ottaa vaikka matkalle
mukaan. Kirist yssalpa, kuten
kaikki kahvan metalliosat, on
valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.

Teleskooppikahvojen käyttömahdollisuuksia voidaan entisestään laajentaa sijoittamalla sarananivel tai liitossovitin
imuelementin ja tukivarren (kahvan) väliin. Näin mahdollistetaan erilaiset kulmat ja päästään optimaaliseen tukikahvan
sijoitteluun.

Sarananivel tekee QuattroPlussasta erittäin monikäyttöisen.
Kahvassa olevan neljän imuelementin ansiosta kahvaa voi
käyttää jopa 160 kg painava henkilö.

Mobeli on omaa luokkaansa siirrettävien tukikahvojen
valikoimassa. ROTHin tuoteperhe on johdonmukaisen tuotekehit yksen tulos. Perinteikkään saksalaisyrit yksen tukikahvat
kehitetään ja valmistetaan Saksassa TÜV-valvonnassa.

Käytettäessä vinoa niveladapteria QuattroPlussan kiinnittäminen on mahdollista joka suunnassa – kantavuus silloin max. 80
kg painava henkilö.

Käytännöllinen ja mukava. Ammeenlyhentimen voi sijoittaa haluamaansa kohtaan ammetta. Se estää kylpijän
vajoamisen veteen. Lyhennintä voi käyttää myös tarjottimena ammeen ulkokylkeen kiinnitett ynä.
Stabilisaatiokahvat. Mobeli Stabi vakauttaa käden
liikettä. Saatavana kahta eri mallia. Nopea kiinnit ys
kaikkiin ei-huokoisiin pintoihin, esim. lakattu puu, muovi
tai metalli.
Stabi Horisontaalinen vakauttaa käden vaakasuuntaista
liikettä. Stabi Vario käänt y y kaikkiin haluttuihin suuntiin
eli pyst y yn, vaakaan, vasemmalle tai oikealle,
45 asteen kulmaan.

Tur vatunnistin
Vallankumouksellinen uutuus! Markkinoiden
ensimmäinen kahva, joka valvoo omaa imutehoaan. Kun imuelementin kirist yssalvassa
oleva tunnistin on alas painuneena, on imu
kovimmillaan ja kahvan käyttö tur vallista.
Jos tunnistin nousee ylös ja punainen merkki
näky y, on kahvan imuteho heikent ynyt. Silloin
imuelementit on irrotettava, kiinnit yspinta
puhdistettava ja kahva kiinnitettävä uudelleen.
Näkövammaiset voivat tunnustella salpaa ja
päätellä tunnistimen asennosta, onko kahva
turvallisesti kiinnitett y.
Kahvan pituus mm

QuattroPlus
QuattroPlus
QuattroPlus
QuattroPlus

200-325
320-445
420-545
645-770

Käyttäjän Tilausnumero
maks.paino

160 kg
160 kg
160 kg
150 kg

14002
14002
14002
14002

41
42
43
44

S
S
S
S

Käyttäjän
maks.paino

Tilausnumero
14005 55
Niveladapteri (pari)
riippuu kahvan pituudesta 14005 58
		
14615 57

Ammeen leveys mm Tilausnumero
Ammeenlyhennin (2 imuelementtiä) 51014002 81 S
Ammeenlyhennin (3 imuelementtiä) 510-700 14002 82 S

Stabi Horizontal
Stabi Vario

Kahva mm
31
31

Kantavuus Tilausnumero
15 kg
14002 95 S
15 kg
14002 96 S

