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EN-APUVÄLINEET
EN-Apuvälineiden tuotevalikoimaan kuuluu mm. ramppeja, tukikahvoja, hoitotyön apuvälineitä, henkilönostimia, hygieniatilojen
apuvälineitä, asentotyynyjä sekä polkupyöriä, rattaita ja kelkkoja.
Valikoimaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Kaikki edustetut tuotteet ovat CE-merkittyjä ja niiden valmistuksessa on noudatettu EY:n ao. tuoteryhmälle asetettuja standardeja ja
vaatimuksia (ns. vaatimuksenmukaisuustodistukset).

Oikeus muutoksiin pidätetään.

ASENTOTYYNYT
Stabilo

Kaikki tuotteet CE-merkittyjä

HOITOTYÖN ERGONOMISET APUVÄLINEET
Korkeussäädettävä hoitotaso, Hi-Riser
Korkeussäädettävä suihkuvaunu, Mobi
Nostotuoli, Raizer
Terapiaporras, Trainer

KAHVAT JA TUKIKAITEET
Pikakahvat, ROTH Mobeli
Tukikaide, Olli

WC- JA PESUTILOJEN APUVÄLINEET
Korkeussäädettävä pesuallas & tukikaiteet
Pesevä ja kuivaava WC-istuin, Vamat
Pesuistuin, Olli
Suihkukaappi, Västia
WC-istuin, Big John
WC-nostin, Aerolet
WC-istuinrenkaat, PehmoSV ja PehmoDK

RAMPIT, LUISKAT, KYNNYSKIILAT JA MODUULIPORTAAT
Elementtirampit ja -luiskat, Trident
Kumikynnykset, Mobilex
Kumikynnykset, TRP
Kynnyslistat ja -luiskat, Trident
Siirrettävät luiskat ja -rampit, Stepless

POLKUPYÖRÄT, RATTAAT & KELKAT

Copilot & Duet, Hoening
Kolmipyörät Side-by-side, Disco & Pegasus, Trident
Kelkka, Snow Comfort
Monitoimiratas, Kangoo

MUUT TUOTTEET & ESITTEET
Apuvälinesuoja, BB-30
Henkilönostimet
Lasten ja nuorten apuvälineet
Asunnon muutostyöt
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Oikeus muutoksiin pidätetään.

ASENTOTYYNYT

Stabilo

Asentotyynyt tukevat istuma-asentoa ja tasaavat lantioon sekä
selkärankaan kohdistuvaa painetta ja siten vähentävät kipuja.
Lapsille ja nuorille suunnitellut Stabilo-tuotteet soveltuvat erityisen hyvin CP-, skolioosi- ja kyfoosi-potilaille sekä niille, joilla on spastisuuden aiheuttamia kipuja tai kouristuksia. Aikuisille on apua Base-perustyynystä
ja niskatuesta.
Asentotyynyistä on jo hyviä käyttäjäkokemuksia mm. ratsastuksesta, kelkkailusta,
melonnasta ja allasterapiasta.

Tyynyn voi muotoilla yhä uudelleen, helposti ja nopeasti, mikä on selkeä
etu esim. fysioterapiassa, jossa yhdellä tyynyllä voi olla useampi eri käyttäjä. Helposti muotoiltavasta polyuretaanivaahdosta ja Visco-vaahtomuovista valmistetut pehmusteet ovat pestäviä ja erittäin kestäviä.

Nyt myös Baakeli-uimatyynyt!
Uimatyynyn kehittelyssä kiinnitettiin erityishuomiota pään asennon
muokattavuuteen. Käytäntö onkin osoittanut, että esim. voimakkaasti
hypotonisten käyttäjien kanssa Baakeli
saadaan tukemaan hyvin myös leukaa,
eli altaassa tai ammeessa leuka jää riittävän korkealle.
Vesi on elementtinä vapauttava
– käyttäjä saa kokea veden
keventävän vaikutuksen, eikä
avustajankaan tarvitse koko ajan
pitää kiinni avustettavasta, koska
Baakelin avulla kelluminen on
hyvin turvallista.

w w w . e n - a p u v ä l i n e e t . f i

Oikeus muutoksiin pidätetään.

PEHMUSTEEN MUOTOILU
1.
Irrota kahvassa oleva ilmausputki.

2.
Liitä putki tyynyssä olevaan venttiiliin ja tyyny pehmenee.

3.
Kiinnitä pumppu ilmausputkeen.
Ime tyynystä ylimääräinen ilma
pois. Muotoile tyyny.

4.
Tyynyn uudelleen muotoilu toistamalla vaiheet 1–3.
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TUOTE

KOKO

A (cm)

B (cm)

BASE-PERUSMALLI

S

25

38

2990583

S+

35

35

2990585

M

40

40

2990584

CONFORTABLE

CONFORTABLE PLUS

CONFORTABLE PLUS DUO

GRANDE

C (cm)

D (cm)

TUOTENRO

L

50

50

2990586

M+

45

45

2991160

S

52

40

2990587

M

56

50

2990588

L

70

50

2990589

S

30

50

58

28

2991031

M

35

60

65

28

2991032

L

40

75

75

35

2991033

XL

45

75

85

35

2991034

S

30

80

58

28

2991035

M

35

95

65

28

2991036

L

40

115

75

35

2991037

XL

45

120

85

35

2991038

S

40

60

vastasyntyneelle

M

70

160

2990160
2990872

M+

90

200

2991163

L

130

200

2990591

Grande-tyynyn hintaan sisältyy aina ElectroVacumaker-sähköpumppu, muihin malleihin HandVacumaker-käsipumppu.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TUOTE

KOKO

A (cm)

B (cm)

C (cm)

D (cm)

BEANSEAT

S

40

60

40

30

MULTISEAT

E (cm)

F (cm)

TUOTENRO

2991280

M

60

80

50

40

2991281

L

70

100

70

50

2991282

M

38

35

53 - 62

49 - 58

42

27

2991296

L

42

40

73 - 82

69 - 78

51

39

2991297

Voi käyttää myös keinuna!
CE-merkitty ja virallisesti autokäyttöön hyväksytty.

HEADREST-PÄÄTUKI

M

15

30

2990618

ARMREST-KÄSITUKI

M

25

30

2991161

L

25

45

2991162

S

25

50

2991290B

M

35

55

2991290B

L

35

80

2991290B

S

25

50

2991290R

M

35

50

2991290R

TERAPIATYYNY ”BANAANI”

TERAPIATYYNY ”RULLA”

UIMATYYNY

M+

18

80

2991290R

L

25

80

2991290R

XL

35

80

2991290R

S

22

33

9,5

M

31

38

12,5

L

45

60

16,5

Käsipumppu
Sähköpumppu

2990641
230 V / 110 V, 12 W

2990605

Grande-tyynyn hintaan sisältyy aina ElectroVacumaker-sähköpumppu, muihin malleihin HandVacumaker-käsipumppu.
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Oikeus muutoksiin pidätetään.

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ HOITOTASO

Hi-Riser

ERGONOMINEN HOITOTYÖN APUVÄLINE
Tason voi kiinnittää tiili-, puu- ja betoniseinään. Runkomateriaalina ruostumaton teräs (suihku- ja allastiloihin) tai pulverimaalattu runko kuiviin tiloihin (wc- ja pukutilat).
Pintatyönä vedetyt vesiputket eivät ole este Hi-Riserin asennukselle, koska taso voidaan kiinnittää seinään myös asennuslevyn avulla putkia siirtämättä. Hi-Riserissa on turvakaide, jonka saa tarvittaessa käännettyä hoitotason alle. Kokoontaitettuna taso vie vain vähän säilytystilaa.
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nostokyky 150 kg
korkeussäätö 400–1000 mm
7 eri kokoa
värivaihtoehtoja

NOSTOMOOTTORI





korkeussäätö 600 mm (nosto)
nostovoima max. 2000 N
käyttöjännite 24 V
suojausluokka IP66

OHJAIN





230 V, 50 Hz, käyttöjännite 24 VDC
suojausluokka IP66
lämpötiloihin +5 – +40 °C
EN60601-1 ja 93/42/EEC (MDD) -hyväksytty

Tuotekoodit
Pulverimaalattu

Koko Korkeussäätö Pituus

Leveys

Ruostumaton teräs

(mm)

(mm)

(mm)

3041

3051

1

400-1000

1200

550

3042

3052

2

400-1000

1300

550

3043

3053

3

400-1000

1400

600

3044

3054

4

400-1000

1500

600

3045

3055

5

400-1000

1600

650

3046

3056

6

400-1000

1700

650

3047

3057

7

400-1000

1800

650

Pakkaus max. 75 kg mallista riippuen

Oikeus muutoksiin pidätetään.

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ SUIHKUVAUNU

Mobi

HELPOTUSTA HOITOTYÖHÖN
Korkeussäädettävä Mobi-suihkuvaunu koti- ja laitoshoitoon.
Mobin käyttö edistää työturvallisuutta mm. vähentämällä kylvettäjän selkävamman riskiä. Potilas suihkutetaan makuuasennossa, eli horjahtamisen ja kaatumisen mahdollisuus on pieni, mikä lisää potilaan turvallisuuden tunnetta.
Helposti liikuteltavassa suihkuvaunussa on neljä lukittavaa pyörää. Tästä
ominaisuudesta on hyötyä mm. tilojen puhtaanapidossa.
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turvakaide, jonka voi kääntää pesutason alle
soveltuu käytettäväksi erilaisten nostimien kanssa
pehmeä, vedenpitävä pesutaso, jossa vesiurat
vakiona 2 m poistoletku (Ø 38 mm)
kiilan muotoinen tyyny
sähköistetty korkeudensäätö
vahva runko ruostumattomasta teräksestä
pesutason koko 1800 mm x 750 mm (sisämitat)
maksimikorkeus 925 mm *
minimikorkeus 465 mm *
pesuvaunun paino 75 kg
potilaan maksimipaino 220 kg
sähköistys: IP66, 230 V, 24 V akku
93/42/EEC (MDD) -hyväksytty
* työskentelykorkeus tuotteen keskellä

Oikeus muutoksiin pidätetään.

NOSTOTUOLI

Raizer

HOITOTYÖN ERGONOMIAA
Uusi patentoitu apuväline potilasnostoihin.
Kaatunut henkilö nostetaan ylös turvallisesti ja hallitusti akkukäyttöisellä
Raizer-nostotuolilla. Ilman että nostajalta vaaditaan erityistä voimaa!
Nostotilanteeseen monesti liittyvää potilaan kokemaa paniikkia ja hätää
voidaan vähentää, kun nostoon ei liity repiviä liikkeitä.

Henkilöstön hyvinvointi on huomioitu Raizerin kehitystyössä ja
nostotuolia käytettäessä hoitohenkilöstön selkään kohdistuva
rasitus on minimoitu.
On taloudellisesti ja henkisesti iso
asia, kun selkävammoja voidaan
ennaltaehkäistä.
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Patentoitu nostotuoli on nopea ja turvallinen apuväline tilanteisiin, joissa
kaatunut potilas on nostettava seisomaan tai istumaan.
Joka päivä tuhannet ikääntyneet ja liikuntarajoitteiset ihmiset kaatuvat eivätkä pääse ylös ilman apua. Raizerin avulla nosto tapahtuu turvallisesti,
vain muutamassa minuutissa. Tuolin kasaamiseen ja käyttämiseen tarvitaan vain yksi henkilö eikä laitteen käyttö vaadi erityistä voimaa.
Laitetta käyttävä henkilö voi keskittyä potilaan hoivaamiseen, pään ja niskan tukemiseen, noston aikana, koska Raizer hoitaa varsinaisen noston.
Nostotuoli on tervetullut apu esim. kotihoitoon ja sairaankuljetukseen
sekä kaikkiin muihinkin ympäristöihin, joissa tehdään potilasnostoja.
Raizerin kuljettaminen on helppoa. Varastointia varten nostotuolin saa
purettua kahteen osaan. Laitteen kokonaispaino on vain 13 kg.

Turvallisuus on tärkeintä!
Kaatuneelle henkilölle on tärkeintä tunne siitä, että nosto tapahtuu hallitusti ja turvallisesti. Koko noston ajan potilaalla on kontakti sekä lattiaan
että nostavaan henkilöön. Eikä nostajan tarvitse pelätä selkänsä puolesta!
Raizerilla voi nostaa maksimissaan 150 kg painavan henkilön. Nostoliike
on sulava. Lisämukavuutta nostoon tuo lannevyö.







istuinosan leveys 47 cm ja syvyys 22 cm
akkukäyttöinen, yhdellä akun latauksella tekee n. 100 nostoa
akkulaturi 12 V tai 100-250 VAC
kasausaika max. 3 minuuttia, kuljetuslaukut
toimintojen ohjaus kaukosäätimellä
CE-hyväksytty ja patentoitu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TERAPIAPORRAS

Trainer

DIGITAALINEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINE
Trainerin askelmakorkeus voidaan säätää matalammillaan vain
2,5 cm:iin eli kuntoutusjaksot päästään aloittamaan jo hyvin
varhaisessa vaiheessa. Askelmakorkeus säädetään digitaalisesti kunkin kuntoutujan tarpeiden mukaisesti, eikä putoamista
tai kompastumista tarvitse siis pelätä.
Kun harjoitusjakso päättyy, lasketaan portaat ala-asentoon ja rungon pohjassa olevien pyörien avulla laite siirretään helposti varastoon tai seuraavaan harjoitustilaan. Laite mahtuu 90 cm oviaukosta.
Lasten kuntoutuksessa Traineriin voidaan asentaa ns. välikaide.
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TURVALLISTA HARJOITTELUA





tukevat kaiteet, myös portaiden etureunassa
lapsille myös välikaiteet
askelmakorkeuden voi säätää alimmillaan 2,5 cm:iin
korkeuden digitaalinen säätö

LAITETTA ON HELPPO SIIRTÄÄ
 ala-asennossa laitetta voi siirtää (pohjassa pyörät)
 siirrettäessä laitetta kulkutilan oltava vähintään 90 cm leveä

TRAINER SOVELTUU ERINOMAISESTI
 sairauden tai onnettomuuden jälkeiseen kuntoutukseen
 myös lapsikuntoutujille
 ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kävelykyvyn vahvistamiseen

EDISTYMISEN SEURANTA
 digitaalisesta askelmakorkeudennäytöstä helppo seurata kuntoutuksen edistymistä

TEKNISET TIEDOT






pituus 1650 mm, leveys 820 mm, korkeus 1085 mm
laitteen paino 105 kg
virransyöttö 230 V, 10 A
maksimikuorma 180 kg
HUOM! Korkeuden säätämisen aikana portailla ei saa olla painoa!

Oikeus muutoksiin pidätetään.

PIKAKAHVAT

ROTH Mobeli
IMUELEMENTTIKAHVAT
Siirrettävät kahvat kotiin, julkisiin tiloihin ja vaikka matkalle
mukaan. ROTH Mobeli -pikakahvat tuovat lisää omatoimisuutta arkeen!
Tukikahvat on helppo kiinnittää ja irrottaa – uudelleen ja uudelleen. Erikoiskumista valmistetut 12 cm imuelementit kiinnittyvät lähes kaikkiin eihuokoisiin pintoihin.
Kahvoja saa eri pituisina erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Kaikissa malleissa on turvatunnistin, joka valvoo imuelementin imutehoa.
Tunnistin ilmaisee, jos imuteho on heikentenyt ja kahva vaatii uudelleen
kiinnitystä.
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KAHVAN KIINNITYS JA KÄYTTÖTURVALLISUUS







kahva painetaan tasaista, ilmatiivistä pintaa vasten
kiristyssalvat käännetään kiinni, minkä jälkeen kahva on käyttövalmis
kiinnitykseen ei tarvita ruuveja eikä porausta
QuatroPlus-tukikaiteessa on neljä imuelementtiä sekä niveltekniikka
kahvat on testattu ja hyväksytty käyttöön TÜV-järjestelmän mukaisesti
kahvan kiinnitys on tarkistettava säännöllisesti irrottamalla kahva,
puhdistamalla kiinnityspinta ja kiinnittämällä kahva uudelleen ohjeiden mukaisesti
 imuelementin saa irti kahvasta, eli kahvan pakkaaminen matkalle mukaan on helppoa
 kiristyssalpaan saatavana myös lukko, jota käyttäjät eivät saa vahingossa auki, mikä on hyvä ominaisuus esim. muistihäiriöistä kärsivien
hoidossa

			

USEITA ERI MALLEJA






yhden käden kahvat
kahden käden kahvat
teleskooppikahvat
lasten kahvat
stabilisaatiokahvat Stabi Vario ja
Stabi Horisontaalinen
 stabilisaatiokahva Handi
 QuatroPlus-tukikaiteet
 QuatroPower-tukikaiteet
Nettisivuillamme tarkemmat mitat ja kantavuudet.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TUKIKAIDE

Olli

SUOMALAISTA SUUNNITTELUA JA VALMISTUSTA
Aina oikean mittainen – oikeassa paikassa!
Olli-tukikaiteessa korostuvat kotimaisuus, näppärät säätömahdollisuudet,
poikkeuksellinen ergonomisuus, kustannustehokkuus ja vaivaton asennus.
Kaide on helppo irrottaa ja siirtää uuteen kohtaan / asennuskohteeseen.
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ASENNUS JA KÄYTTÖ
 kun kiinnityskiskot on kerran asennettu paikoilleen, ei huoltomiestä
työkaluineen enää tarvita
 tukeva rakenne
 irrotettava jalusta

SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET
 korkeuden hienosäätö 20 cm
 pituussäätö 12 cm
 sivuttaissuunnan säätövara 23 cm

Suunnittelun tavoitteet
 kylpyhuonevarusteet, joiden avulla pystytään tuottamaan parempia
palveluja entistä pienemmin yksikkökohtaisin resurssein
 helposti, ilman huoltomiehen apua siirreltäviä apuvälineitä
 apuvälineitä tukemaan myös kotihoitoa ja omatoimisuutta
 asiakaslähtöisesti toteutettuja wc- ja kylpytilojen apuvälineitä
 tuotteita, joissa yhdistetään wc:n käyttäjien lisäksi avustajien, huoltohenkilöiden, rakentajien ja palveluntarjoajien näkökulmat ja tarpeet
Olli-tuotteissa on tärkeää:
 alkuperäisyys
– ei kopioida, vaan luodaan aidosti uutta
 helppokäyttöisyys – asennuksen, käytön ja huollon yksinkertaisuus
 taloudellisuus
– kestävät tuotteet, sopivat vanhoihin kalusteisiin
 perusteellisuus
– tarkasti harkitut ja testatut tuotteet
Oikeus muutoksiin pidätetään.

PESUALLAS JA TUKIKAITEET

Villeroy&Boch

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT ALTAAT JA TUKIKAITEET
Muunneltavia hygieniatuotteita wc- ja pesutiloihin.
Säädettävät altaat ja kaiteet ovat huomaamattomia, mutta innovatiivisia
apuvälineratkaisuja, joiden avulla hygieniatilat saadaan toimiviksi myös
liikkumisen tukea tarvitseville henkilöille.
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KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT PESUALTAAT
 kaasujousitoiminto ja manuaalinen säätökahva

NORDIC-TUKIKAIDE WC-ISTUIMEEN

 kääntyvä tukikaide sopii kaikkiin wc-istuimiin, joissa kiinnitysreikien väli 120–160 mm

 kaide sopii yhteen Nordic-wc-istuimen korotuselementin kanssa tai
ilman, jolloin wc-istuimen kansiosan tulee olla pulttikiinnitteinen
 kahvat on muotoiltu ergonomisesti siten, että istuutuminen ja ylös
nouseminen on mahdollisimman turvallista
 wc-paperipidike nro 3018 voidaan helposti kiinnittää kaiteeseen
 maksimikantavuus 140 kg
 tuotteen paino 7,9 kg

TUKIKAIDE
 seinäkiinnitys
 ilman tukijalkaa

Oikeus muutoksiin pidätetään.

PESEVÄ JA KUIVAAVA WC-ISTUIN

Vamat

HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN HOITOON
Pesu- ja kuivausyksikkö, joka lisää käyttäjän omatoimisuutta
– omasta hygieniasta huolehtiminen onnistuu ilman avustajaa.
Vamat toimii hienosti myös sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja julkisissa tiloissa, kun halutaan taata asiakkaille esteetön ja itsenäinen wc:ssä käynti.
Laite käynnistetään yhdellä painalluksella, minkä jälkeen pesu- ja kuivausohjelma etenee automaattisesti. Saatavana myös jalkakytkin.
Vamatin asennus on helppoa, tarvitaan vain kylmävesiliitäntä.
Vakiotoimituspaketti = Vamat + Villeroy&Bochin Omnia Classic wc.
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 Vamatin voi asentaa myös olemassa olevan, seinään kiinnitetyn wcistuimen päälle, jos wc-malli on IDO Seven tai Villeroy&Bochin Omnia
 Vamat voidaan asentaa myös korkeussäädettävän wc-nostimen päälle
(kts. Aerolet)
 Vamatia käytetään normaalin wc:n tapaan
 pesu- ja kuivaustoiminto käynnistetään painamalla suurikokoista painolevyä, joka voidaan asentaa myös jalkatoimiseksi
 pesu- ja kuivausaika säädettävissä
 kytketään kylmävesiliitäntään, pieni energiankulutus
 Vamatin istuinaukko on suuri eli 31 cm x 22,5 cm
 istumakorkeus 45/50 cm
 Omnia Classic wc: korkeus 79 cm, leveys 36 cm, syvyys 71 cm (vesisäiliön takaa mitattuna)

TEKNISET TIEDOT












virta 230 VAC, teho 3,5 kW, suojaus IPX4
kuulalaakeroitu puhallin 30 W 0,14 A, ilmanlämmitin 350 W
läpilyöntijännite 2500 V
hävikki < 1mA (kerroin 1,33 230 VAC)
ohjaukset 24 V tai pneumaattinen
patentoitu turvajärjestelmä: sammuu automaattisesti virhetilanteessa
minimivirtauspaine 2,0 bar, minimivesimäärä 2 l/min, maksimivesimäärä 4 l/min
kylmävesiliitin 0,5–12/10 mm kromattu, kupariputki maks. 1,5 m 0,5”
syöttövesi maks. +25 C
kiinnitys 2 x rst ruuvi M8 x 70
energian kulutus: 30 s pesu < 0,06 kWh ja 4 min kuivaus < 0,03 kWh
Oikeus muutoksiin pidätetään.

PESUISTUIN

Olli

KOTIMAINEN KEKSINTÖ
Päivittäiset, yksin tai avustettuna tehdyt pesurutiinit hoituvat
sujuvasti Olli-pesuistuimen avulla.
Olli on Suomessa valmistettu apuväline, joka helpottaa henkilökohtaista
peseytymistä.
Olli-istuinta käyttämällä pesuroiskeita syntyy paljon vähemmän, mikä
helpottaa tilojen puhtaanapitoa ja pienentää epidemiatartuntoja.
Istuin on tukeva, kätevä ja tyylikäs kokonaisuus. Parasta on se, että istuin
toimii myös tavallisena wc-istuimena eli sitä ei tarvitse ottaa pois käytön
jälkeen. Tuote on suunniteltu sopimaan kaikkiin yleisimpiin WC-istuimiin.
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Olli-pesuistuin on ollut testikäytössä Rauman terveyskeskussairaalassa,
Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa, Runosmäen ja Myllykodin
vanhainkodeissa Turussa sekä T:mi Eevan Hoiva- ja Kotisairaanhoidossa.
Tuote on otettu hyvin vastaan ja palaute on ollut positiivista:
 Vihdoinkin pesuistuin, joka palvelee erikokoisia käyttäjiä!
 Alapesut sujuvat hyvin ”kourun” ansiosta, eikä roiskuva vesi ole enää ongelma.
 Tämä tavallista korkeampi istuin helpottaa istuutumista ja ylös nousemista.

Suunnittelun tavoitteet
 kylpyhuonevarusteet, joiden avulla pystytään tuottamaan parempia
palveluja entistä pienemmin yksikkökohtaisin resurssein
 helposti, ilman huoltomiehen apua, siirreltäviä apuvälineitä
 apuvälineitä tukemaan myös kotihoitoa ja omatoimisuutta
 asiakaslähtöisesti toteutettuja wc- ja kylpytilojen apuvälineitä
 tuotteita, joissa yhdistetään wc:n käyttäjien lisäksi avustajien, huoltohenkilöiden, rakentajien ja palveluntarjoajien näkökulmat ja tarpeet
Olli-tuotteissa on tärkeää:
 alkuperäisyys
– ei kopioida, vaan luodaan aidosti uutta
 helppokäyttöisyys – asennuksen, käytön ja huollon yksinkertaisuus
 taloudellisuus
– kestävät tuotteet, sopivat vanhoihin kalusteisiin
 perusteellisuus
– tarkasti harkitut ja testatut tuotteet

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SUIHKUKAAPPI

Västia

KYLPYAMMEEN TILALLE ILMAN ISOA REMONTTIA
Jos kylpyammeen käyttäminen käy hankalaksi tai mahdottomaksi, on Västia ratkaisu. Suihkukaapin kokoonpanoa muuttamalla tuote sopii hyvinkin erilaisiin tarpeisiin ja tiloihin.
Västian asennus on nopeaa ja helppoa. Erillistä kosteussuojausta ei tarvita, vaan suihkukaappi voidaan asentaa suoraan esim. poistetun ammeen
paikalle, myös epätasaiselle lattialle.
Saneerauskustannukset saadaan näin kuriin! Asennus ei vaadi muita
valmistelevia töitä kuin olemassa olevan ammeen poiston. Asennustyöhön kuluu aikaa vain muutama tunti, eikä asiakkaan tarvitse muuttaa pois
asunnosta muutostöiden ajaksi.
Suihkukaappikoot
leveys x syvyys (mm)
1400 x 800
1400 x 700
1300 x 800
1300 x 700
1200 x 800
1200 x 700
1100 x 800
1100 x 700
1000 x 800
1000 x 700
900 x 800
900 x 700

w w w . e n - a p u v ä l i n e e t . f i

KESTÄVÄ JA LAADUKAS
 matala suihkuallas helpottaa suihkukaappiin kulkua
 lattiakaivossa kaksinkertainen hiussihti

TURVALLISUUS TÄRKEINTÄ
 vakiomallissa 3 tukikahvaa (yksi kulmakahva ja kaksi suoraa kahvaa)
 kahvoja voi tilata enemmänkin
 suihkualtaassa erinomaiset liukuesteet

VAKIOTASON KOKO
 760 x 760 mm, paino n. 7 kg

VAKIOLUISKAN KOKO
 760 x 450 mm, paino n. 3 kg

1. suihkuallas			
2. karkea suodatin			
3. tiheä sihti, ruostumaton teräs
4. siipimutteri			
5. tiiviste				
6. käännettävä lattiakaivo 360˚

7. tuplaholkki 32–32		
8. viemäriputki (mutka 32)		
9. olemassa oleva lattiakaivo
10. galvanoitu alusta
11. asennusruuvi, säätö ylhäältä
Oikeus muutoksiin pidätetään.

WC-ISTUIN

Big John
ERIKOISMITOITETTU WC-ISTUIN
Big John on normaalia leveämpi ja tukevampi wc-istuin.
Tuote soveltuu kaikille, jotka haluavat mukavamman ja tukevamman wcistuimen. Erityisen hyvin Big Johnin ominaisuudet palvelevat ikääntyviä ja
liikuntarajoitteisia henkilöitä.
 vahvistettu rakenne
 pintamateriaali likaa ja kemikaaleja hylkivä
 erinomainen sairaaloiden, hoitolaitosten ja julkisten rakennusten saniteettitiloihin
 sopii kaikkiin wc-malleihin
 valittavissa umpinainen tai edestä avoin istuinosa
 väreinä valkoinen ja kerma
 leveys 48,26 cm (19”)
 istuimen alapinnalla kumistopparit, jotka takaavat istuinosan paikallaan pysymisen
 Original-mallissa kannen saranat ruostumatonta terästä
 Standard-malli kestää 380 kg painon
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Oikeus muutoksiin pidätetään.

WC-NOSTIN

Aerolet
NOSTAA JA KALLISTAA
Aerolet edistää omatoimisuutta. Vaikka jalkojen toimintakyky
olisi heikentynyt, onnistuu wc:ssä käynti Aeroletin avulla. Tuote
on ergonomisesti muotoiltu ja se jäljittelee kehon luonnollista
liikettä.
Nostin on nopea asentaa ja sen käyttäminen on helppoa ja turvallista. Voidaan yhdistää myös Vamatin pesu- ja kuivausyksikköön.
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PYSTYSUUNNASSA NOSTAVA MALLI





säädettävä nostokorkeus (max. 95 cm)
maksimikuorma 125 kg
leveys 70 cm (leveyssuunnassa tarvitaan vapaata tilaa väh. 70 cm)
230 V / 10 A

NOSTAVA JA KALLISTAVA MALLI





säädettävä nostokorkeus ja kallistuskulma
maksimikuorma 125 kg (saatavana malli, jossa maksimikuorma 300 kg)
leveys 70 cm (leveyssuunnassa tarvitaan vapaata tilaa väh. 70 cm)
230 V / 10 A

HOITOLAITOSMALLI
 automaatinen nostokorkeuden säätö
– pitkä, keskipitkä tai lyhyt käyttäjä
 erinomainen kohteisiin, joissa Aeroletillä useita eri käyttäjiä

AEROLETIÄ OHJATAAN

LISÄVARUSTEITA

käsinojan
painikkeilla

erilaisia
istuimia

kauko-ohjaimella
(lisävaruste)

käsinoja

suuohjaimella
(lisävaruste)

paperiteline

Oikeus muutoksiin pidätetään.

WC-ISTUINRENGAS

PehmoSV

PEHMUSTE WC-ISTUIMEEN
Erittäin hygieninen, koska se on valmistettu kosteutta hylkivästä materiaalista. Istuinrengas reagoi käyttäjän kehon lämpöön
ja on miellyttävä ihoa vasten. Sopii useimpiin wc-tyyppeihin.
Istuinrengas on valmistettu umpisolumuovista (EV50). Puhdistukseen voi
käyttää mietoja pesuaineita. Pesun voi tehdä pyyhkien tai suihkuttaen.
PehmoSV kestää autoklaavissa +82 astetta.
Rengas on helppo sovittaa omaan wc-istuimeen ja se pysyy paikoillaan
ilman erillisiä kiinnitysosia.
Tuote ei sisällä lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kromia eikä PVC:tä.
Väreinä harmaa, musta ja nyt myös punainen, joka sopii hyvin esimerkiksi
muistihäiriöistä kärsiville.

 ulkomitat (mm)
K 75 x L 390 x P 320
 sisämitat (mm)
L 210 x P 270
EN71-standardin mukaisesti hyväksytty.
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WC-ISTUINRENGAS

PehmoDK
PEHMUSTE WC-ISTUIMEEN
PehmoDK hylkii hyvin kosteutta. Kestävästä polyuretaanista
valmistetussa istuimessa ei ole likaa kerääviä saumoja, mikä
helpottaa puhtaanapitoa. Istuinrengas on miellyttävä ihoa vasten. PehmoDK soveltuu hyvin useimpiin wc-tyyppeihin.
Istuinrengas on valmistettu polyuretaanista. Puhdistukseen voi käyttää
mietoja pesuaineita. Pesun voi tehdä pyyhkien tai suihkuttaen. PehmoDK:n
voi steriloida 85 asteessa.
Rengas on helppo sovittaa omaan wc-istuimeen ja se pysyy paikoillaan
ilman erillisiä kiinnitysvälineitä.
Värit valkoinen ja musta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

ELEMENTTIRAMPIT JA -LUISKAT

Trident

KIERRÄTETTÄVÄ RAMPPIJÄRJESTELMÄ
Ulkotilojen kiinteät elementtirampit ja -luiskat. Elementeistä
koottava halutun muotoinen ramppi, jonka voi siirtää uuteen
asennuskohteeseen esimerkiksi muuton yhteydessä. Kulkupinta on luistamaton ja turvallinen myös talvella.
Kuumasinkitystä teräksestä valmistetut elementit ovat erittäin kestäviä. Asennus ja purku tapahtuu nopeasti. Asennus tehdään joko säätöjalkojen avulla tai ripustuskiinnityksenä.
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RAMPPIELEMENTTIT:

KAIDE-ELEMENTIT:









 3 mallia, jotka voidaan asentaa
kahteen eri leveysmittaan
 pituus 1400, 1900 tai 2300 mm
 ½-kaiteinen, pystyprofiilimalli
 korkeus ylemmältä kaiteelta
rampin tasoon 900 mm

1000 x 1400 mm
1000 x 1900 mm
1000 x 2300 mm
1400 x 1400 mm
1400 x 1900 mm
1400 x 2300 mm
suojat reunoille rampilta putoamisen estämiseksi

TASOELEMENTIT:









1100 x 1100 mm
1100 x 1500 mm
1500 x 1500 mm
1500 x 1900 mm
1900 x 2200 mm
tai em. mittojen yhdistelmä
myös erikoiskokoja tilauksesta
asennetaan esim. betonitason
tai puuterassin viereen helpottamaan rampille siirtymistä

PORRASELEMENTIT:

TUKIJALAT:
 vakiojalat metriin asti
 jalkasarjoja saatavana myös yli
metrin korkoeroihin
 korkeutta säädetään säätöjalalla

MAALUISKAT:
 vakiona 340 x 960 mm teräsverkkopintainen luiska
 rampin pituutta voidaan säätää
valitsemalla sopivan pituinen
maaluiska (tällöin tarvitaan säätöjalat viimeisen ramppielementin alaosaan)

 1, 2, 3 tai 4 askelma

KULMAELEMENTIT:
 22 tai 44 astetta

Oikeus muutoksiin pidätetään.

MINIRAMPIT
Myös minirampit rakennetaan moduuleista, jotka liitetään yhteen valittuun pituuteen, ja vaikka 90 asteen kulmaan. Minirampissa yhdistyvät
kynnysrampit, sisääntulotasot ja/tai askelmat.
Järjestelmässä on kaksi peruselementtiä: miniramppi ja minitaso. Elementin korkeus on 48 mm. Miniramppielementit voidaan yhdistää myös edellä
kuvattuihin ramppielementteihin.







turvallinen, liukumaton pinta
asennuskorkeus 50–160 mm (vakiojalkasarja käytössä)
saatavana reunus, joka estää rampilta sivuun ajamisen
yhdistettynä EU-ramppiin saadaan kattavia sisäänkäyntiratkaisuja
rampin voi siirtää ja asentaa uuteen kohteeseen
kestävät moduulit lämpösinkittyä terästä, metallinen tasoritilä
(silmäkoko 43 x 17 mm)
 asennuksen voi tehdä myös ripustuskiinnityksellä suoraan kynnykseen
Tason sivuille voidaan kiinnittää elementit myös kaltevasti. Vakiomallissa kaltevuus on
noin 10 cm. Tästä poikkeaviin asennuskorkeuksiin suosittelemme erikoismalleja
		
Minitaso MP 960 x 960
Vähemmän pultattavia osia!
Viereisessä kuvassa minitasoon
liitetty jatko- ja kolmiopalat.
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MINIRAMPPIELEMENTIT:
Tuotenro

Tuote

838003		
838007		
838014		
838022		
838045		
838088
838100
838130

Luiska MR340, 340 x 960 mm
Taso/jatkopala MP320, 320 x 960 mm
Jalkasarja MB140 (asennus 140 mm korkeuteen)
Reunasuoja MA960, p 960 mm
Kolmiopala MT45 (sivujen pituudet 340, 340 ja 480 mm)
Minitaso MP 960 x 960 sisältäen säätöjalat
Miniramppi MR960 sisältäen säätöjalat
Miniramppi MR1300 sisältäen maaluiskan MR340

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SÄÄDETTÄVÄT MODUULIPORTAAT:
850411-00
850411-01
850411-10
850411-11
850411-12

MT: Pieni taso ilman kaiteita
MT1: Pieni taso + 1 askelma, ilman kaiteita
MTR: Pieni taso + kaiteet
MTR1: Pieni taso + 1 askelma + kaiteet
MTR2: Pieni taso + 2 askelmaa + kaiteet

Kestävää sinkittyä terästä.
Helppo asentaa ja siirtää!
Sopii erinoimaisesti esim.
•

viipalekoulujen
sisäänkäynteihin

•

työmaaparakkien
sisäänkäynteihin

•

rivitaloasuntojen takaoville

•

parvekkeille
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Oikeus muutoksiin pidätetään.

KUMIKYNNYS

Mobilex
NOPEA TAPA RATKAISTA KYNNYSONGELMIA
Helposti asennettava kumikynnys, jossa liukumaton pinta.
Kynnysten vakiopituudet ovat 900 mm ja 1000 mm. Tarvittaessa kumikynnystä voi lyhentää.
Kynnyspaksuudet: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 ja 48 mm.
Ei sisällä PVC:tä!
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HELPPO KIINNITYS!
Soveltuvat erinomaisesti mm. kylpy- ja suihkuhuoneisiin.
Kynnys toimitetaan joko foliolla suojatulla liimapinnalla tai ilman liimaa.
Mikäli vakiomittainen kynnys (900 tai 1000 mm) ei kohteeseen sovi, voi
kynnyksen helposti lyhentää mattoveitsellä.
Kynnyskoot:

Oikeus muutoksiin pidätetään.

KUMIKYNNYKSET

TRP

HELPOSTI ASENNETTAVAT KUMIKYNNYKSET
Mustat kumikiilat 4–100 mm korkeisiin kynnyksiin.
Soveltuvat hyvin esteettömyysrakentamiseen sekä kaupan ja teollisuuden
tarpeisiin. Hyvä ratkaisu esim. palo-oviin ja muihin kohteisiin, joissa kynnys on ongelma.
Kumikynnyksen kantavuus on jopa 1000 kg, mikä mahdollistaa kynnyksen ylittämisen myös erilaisilla siivous- ja lattianhoitokoneilla.
25 mm paksummissa malleissa on myös sivuluiskaus.
Kynnys pysyy paikoillaan ilman kiinnitystäkin, mutta jos haluaa, voi sen
kiinnittää lattiapintaan mattoteipillä.
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KESTÄVÄ, LUISTAMATON PINTA
Vakiokoot:
korkeus (mm) pituus (mm)

leveys (mm)

paino (kg)

4,0		
8,0 		
12,0 		
20,0 		
25,0 		
38,0 		
50,0 		
63,5 		
75,0 		
90,0 		
100,0 		

1000		
1000 		
1000 		
1000 		
1105		
1105		
1105 		
1105 		
900 		
900 		
900 		

0,15
0,38
0,60
0,79
4,70
8,60
11,90
15,00
14,00
19,00
24,00

40 		
80		
120		
160 		
210 		
320 		
410		
420 		
460 		
535 		
535		

Oikeus muutoksiin pidätetään.

KYNNYSLISTAT JA -LUISKAT

Trident

KYNNYSTEN YLITTÄMISEEN
LISTA asennetaan kynnyksen tilalle oviaukkoon tai paikkaan, jossa
lattiapinnat kohtaavat. Listaa voi käyttää myös luiskana matalammissa korkoeroissa. Materiaali on jäykkää alumiinia, jonka pintaprofiili pienentää liukastumisvaaraa.
LUISKA soveltuu sellaisiin sisä- ja ulkokynnyksiin, joita ei voi poistaa
(ulko-ovet, tuulikaapit, palo-ovet). Materiaali on kevyttä alumiinia.

TP-mallit:
 pituus 1800 mm
 leveys 80, 105, 130, 155, 170 tai
200 mm
TPL-mallit (edullinen perusmalli)
 pituus 1800 mm
 leveys 100 tai 125 mm
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KYNNYSLISTAT









kynnyksien tilalle oviaukkoihin ja kohtiin, joissa lattiapinnat kohtaavat
voidaan käyttää myös luiskana matalammissa korkoeroissa
jäykkää alumiiniprofiilia, pinta ulkonäkö- ja kestävyyssyistä anodisoitu
profiilin muoto sallii useampien listojen asentamisen rinnakkain
profiilista ulospäin olevat harjakset pienentävät liukastumisvaaraa
ulkonevat raidat suojaavat profiilia kulumiselta ja kuljetusvahingoilta
listoilla pitkä käyttöikä, helppo varastoida, kuljettaa ja asentaa
kynnyslistojen reunaosat on epäsymmetrisesti muotoillut – toinen
sivu asetetaan alemmalle lattiapinnalle ja toinen korkeammalle, mikä
helpottaa kaksipuolisella teipillä kiinnittämistä

KYNNYSLUISKAT
 sisä-/ulkokynnyksiin, joita ei voi poistaa (kuten ulko-ovet, tuulikaapit,
palo-ovet)
 valmistettu alumiinista
 kolme pintäkäsittelyvaihtoehtoa: alumiini, shampanja, pigmentoitu
vaalea puun väri
 kuviolakattu alumiinilevy, TR-tyyppi
 ainevahvuus joko 3 mm (TR140 ja TR205) tai 4 mm (TR300)
 leveys 960 mm, korkeus 15 mm ja pituus joko 140, 205 tai 300 mm
 puun värisenä saatavana myös erikoisleveys 1600 mm
 asennus voidaan tehdä ruuviripustuksella

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SIIRRETTÄVÄT PYÖRÄTUOLILUISKAT JA -RAMPIT

Stepless

VAIHTOEHTO KIINTEÄLLE RAMPILLE
Siirrettävät luiskat ja rampit soveltuvat tilanteisiin, joissa askelmat, reunuskivet ja muut korkeuserot haittaavat liikkumista.
Tuotteissa on yksinkertainen ja kevyt rakenne ja siksi niitä on
helppo siirtää paikasta toiseen.
Säädettävissä malleissa on puristetusta nailonista valmistetut liukukiskot.
Pehmeät kantokahvat lisäävät käyttömukavuutta.
Rampeissa ja luiskissa on kestävä ja luistamaton pinta. Valmistusmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, kestäviä ja kierrätettäviä.
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USEITA MALLEJA






säädettävää mallia on helppo käyttää vaihtuvissa kohteissa
kiinteä malli on hyvä, kun korkeusero ja käyttökohde pysyvät samana
kokoontaitettavaa mallia on helppo siirrellä
salkkumalli taittuu pituussuunnassaan ja se käy pieniin korkeuseroihin
teleskooppimalli (ns. salkku) soveltuu esim. autoon

ERI MALLIEN PITUUKSIA









normaalit, kiinteät mallit 50–200 cm
leveät, kiinteät mallit 100–300 cm
säädettävät mallit 100–300 cm
normaalit, taitettavat mallit 110–310 cm
leveät, taitettavat mallit 150–300 cm
salkkurampit 90–180 cm
säädettävät salkkurampit 180–300 cm
kevyet salkkurampit 70–205 cm

KIINTEÄ KYNNYSLUISKA
 alumiinilevy, jossa karkea liukumaton pinta
 levyä voi taivuttaa keskeltä, jotta sen saa
juuri sopivaksi käyttökohteen korkoon
 soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa
kynnystä ei voi poistaa (esim. palo-ovet)
 67 x 60 cm tai 77 x 60 cm

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Stepless-pyörätuoliluiskat
OIKEAN KALTEVUUDEN VALINTA
Sopivan luiskan valintaan vaikuttavat käyttäjän ja avustajan toimintamahdollisuudet, tilantarve, kuormitus sekä kyseessä oleva korkeusero. Mitä pidempi luiska, sitä loivempi sen kaltevuus.
Suosittelemme manuaalipyörätuolia käyttäville kaltevuutta 1:7. Avustajan työntämälle ja sähköpyörätuolille soveltuu kaltevuussuhde 1:5.
Jos korkeusero on 20 cm ja kaltevuussuhde 1:5, on sopiva luiskan pituus
100 cm (20 x 5 = 100).
Stepless-mitat
Tuotenro

30015-100
30015-150

Luiskatyyppi

1
Säädettävä

Max.
pituus
cm

Min.
pituus
cm

Sisäleveys
cm

Max.
kuorma
kg/pari

Paino
kg/kpl

100

67,7

18,2

350

4,3

Kuljetusmitat cm
P

L

S

73

27,9

6,5

150

96,7

18,2

350

5,7

98

27,9

6,5

30015-200

200

117,7

18,2

350

7,2

123

27,9

6,5

30015-250

250

142,7

18,2

200

8,6

148

27,9

6,5

30015-300

300

167,7

18,2

200

10,1

173

27,9

6,5

30000-050

50

18,2

350

1,5

53

26,0

5,8

105

18,2

350

3,2

108

26,0

5,8

30000-130

130

18,2

350

3,9

133

26,0

5,8

30000-155

155

18,2

350

4,7

158

26,0

5,8

30000-200

200

18,2

200

6,0

203

26,0

5,8

58,0

18,2

350

4,0

58

26,0

12,5

160

83,0

18,2

350

5,7

83

26,0

12,5

210

108,0

18,2

350

7,2

108

26,0

12,5

30020-260

260

133,0

18,2

200

8,6

133

26,0

12,5

30020-310

310

158,0

18,2

200

10,1

158

26,0

12,5

30000-105

30020-110
30020-160
30020-210

2
Kiinteä

3
Kokoontaitettava

110
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30030-100

100

77,0

325

9,7

103

88,0

5,8

125

77,0

325

12,1

128

88,0

5,8

150

77,0

325

14,4

153

88,0

5,8

30030-200

200

77,0

325

19,1

203

88,0

5,8

30030-300

300

77,0

200

28,6

303

88,0

5,8

30030-125
30030-150

30040-150
30040-200
30040-250
30040-300
30060-090
30060-120

4
Leveä,
kiinteä

5
Leveä,
kokoontaitettava
6
Salkku

30060-150
30060-180
30070-180
30070-210
30070-240
30070-300

150

78,0

77,0

325

17,5

78

88,0

12,5

200

103,0

77,0

325

22,2

103

88,0

12,5

250

128,0

77,0

200

26,9

128

88,0

12,5

300

153,0

77,0

200

31,7

153

88,0

12,5

92

76,0

325

7,3

92

40,5

8,5

122

76,0

325

9,6

122

40,5

8,5

153

76,0

325

12,1

153

40,5

8,5

183
7
Teleskooppi
(salkku)

76,0

325

14,3

183

40,5

8,5

183

112,0

76,0

325

16,4

112

40,5

13,0

213

127,0

76,0

325

18,9

127

40,5

13,0

244

143,0

76,0

325

21,4

143

40,5

13,0

305

173,0

76,0

200

26,4

173

40,5

13,0

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TERAPIAPYÖRÄT

Hoening Copilot
LIIKKUMISEN ILOA PYÖRÄILLEN
Jos liikuntaeste tai vamma rajoittaa omatoimista pyöräilyä, tarjoaa terapiapyörä hauskan ja tasapainoisen vaihtoehdon.
Copilot on kahden hengen tandempyörä, jossa takana istuva henkilö
kontrolloi pyöräilyä. Kummallakin pyöräilijällä on kuitenkin vahva ajotuntuma – molemmat ohjaavat, polkevat ja jarruttavat.
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KAKSOISOHJAUS
 taaimmainen pyöräilijä kontrolloi ajoa
 takana polkeva voi säädellä sitä, polkeeko edessä istuva henkilö

COPILOT 24
 yli 4-vuotiaille lapsille

COPILOT 26
 suunniteltu aikuisille ja nuorille
 jos Copilot 24 on lapselle liian pieni, voidaan mallia 26 muokata lapselle sopivaksi

LISÄVARUSTEET
 mm. jalka- ja selkätuet, apu- ja sähkömoottorit
				Copilot 24		Copilot 26
Jalkojen pituus, edessä polkeva
47–71 cm (pieni)		
66–91 cm
				65–79 cm (iso)
Jalkojen pituus, takana polkeva
73–94 cm		
81–94 cm
Pituus				236 cm			258 cm
Leveys				40 cm			67 cm
Paino				29 kg			31 kg
Renkaat				
24” x 1,75			
26” x 1,75
Pyörällenousukorkeus 		
43 cm			
45 cm
Satulakorkeus, edessä		
65–92 cm		
81–110 cm
Satulakorkeus, takana		
80–110 cm		
90–113 cm
Poljinkorkeus			
13 cm			
13 cm
Väri 				sininen			punainen
Maksimikuorma, edessä		
80 kg			
100 kg
Maksimikuorma, takana		
100 kg			
100 kg
Oikeus muutoksiin pidätetään.

TERAPIAPYÖRÄT

Hoening Duet
KAKSI APUVÄLINETTÄ YHDESSÄ
Helppokäyttöisessä Duetissa yhdistyvät polkupyörä ja pyörätuoli turvallisella, mutta silti urheilullisella tavalla. Pyörätuolin
saa helposti irti ja sitä voi käyttää myös perinteisenä pyörätuolina. Tukityynyin ja lisävarustein Duet saadaan sopivaksi pienikokoisellekin käyttäjälle.
Uudessa mallissa istuinosa taittuu kokoon ja jalkatuet ovat erilliset ja sivuille kääntyvät.
Duet on erittäin kevyt ja tasapainoinen ajettava. Ohjaustangon erityisen
rakenteen ansiosta Duetilla ajaminen on yksinkertaista.
Rumpujarrut tuovat varmuutta ja turvallisuutta ajoon. Duetissa on käsi-,
jalka- ja seisontajarrut.
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Duetin pyörätuoliosa on ergonomisesti muotoiltu. Mukavuutta lisäävät
mm. sivupehmusteet. Jalkatuki on irrotettava. Toimitukseen sisältyy aina
myös niskatuki ja vyöt. Myös Duetiin saa lisävarusteena sähkömoottorin.
Pyörätuoliosa		
Istuinsyvyys 40 cm (säädettävä)
			
Istuinleveys 46 cm (säädettävä)
			
Pituus 140 cm (jalkasuojan kanssa)
			
Pituus 80 cm (ilman jalkasuojaa)
			Leveys 65 cm
			
Korkeus 107 cm (päänsuojan kanssa)
			
Korkeus 101 cm (ilman päänsuojaa)
			
Paino n. 28 kg
Pyörä			
Pituus 131 cm
			Leveys 36 cm
			Korkeus 85 cm
			Runkokorkeus 50 cm
			
Paino n. 13,5 kg
			
Vaihteita 7 (saatavana eri vaihteistoversioita)
Kokonaisuus		
Pituus 264 (jalkasuojan kanssa)
			
Pituus 215 (ilman jalkasuojaa)
			Renkaat 26”

Oikeus muutoksiin pidätetään.

KOLMIPYÖRÄT

Trident

SIDE-BY-SIDE KAHDELLE (PERUSMALLI)








5–7-vaihteinen (kts. lisävarusteet)
perusmalli moottoriton
vasemmalla istuva kuljettaja huolehtii jarruttamisesta ja ohjaamisesta
molemmat voivat polkea
matkustajan polkimet on helppo kytkeä vapaalle
matkustajan puolella kiinteä ohjaustanko
istuimissa monipuoliset säätömahdollisuudet

DISCO YHDELLE





perusmalli 3-vaihteinen ja moottoriton
matala painopiste tekee pyörästä vakaan
muotoiltu ja pehmustettu istuin parantaa ajomukavuutta
säädettävä istuinalusta lyhyille henkilöille
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SIDE-BY-SIDE

DISCO

Mitat: L 990 x P 1900 x K 1030 mm
Nousukorkeus: 145 mm
Pituus: 1980 mm
Leveys: 1000 mm
Paino: 64 kg (ilman moottoria),
94 kg (moottoroitu)
Käyttäjien paino yht.: max. 220 kg
Värit: sininen, punainen, keltainen

Mitat: L 720 x P 1950 x K 1050 mm
Nousukorkeus: 310 mm
Pituus: 1920 mm
Leveys: 790 mm
Paino: 40 kg (ilman moottoria), 50
kg (moottoroitu)
Käyttäjän paino: max. 110 kg
Värit: sininen, punainen, keltainen

VAKIOVARUSTEET










säädettävä istuin ja ohjaus, istuintyyny(t)
valot takana (2) ja edessä (1), patterit
20” alumiinivanne (ei moottorimallissa)
heijastavat renkaat, tasauspyörästö
taka-akselin levyjarru ja jalkajarru
pysäköintijarru (käsikäyttö, etupyörä)
hyväksytty lukko, taustapeili, kepinpidike, tavarakori
moottoroitu Side-by-side: 24 V, 400 W sähkömoottori
moottoroitu Disco: 36 V, 390 W sähkömoottori

LISÄVARUSTEET





turvavyöt, käsinojat, säädettävä istuin-alusta, kääntyvä istuin
jalkalevyt, polkimien tilalle saa kiinteät levyt
7 vaihdetta (Side-by-side) / 5 tai 7 vaihdetta (Disco)
pyörätuolin pidike, dynamovalo

Oikeus muutoksiin pidätetään.

MOOTTOROITU DISCO
 etupyörän navassa moottori: käynnistyy kuljettajan puolella olevasta
kaasuttimesta (max. nopeus 15 km/h, normaalilatauksella n. 20 km tasaisella tiellä)
 apumoottorimallissa moottori käynnistyy automaattisesti, kun polkimia poljetaan (moottori avustaa polkemista ja matkanopeus on maksimissaan 15 km/h)

MOOTTOROITU SIDE-BY-SIDE
 etupyörän navassa moottori: käynnistyy kuljettajan puolella olevasta
kaasuttimesta (max. nopeus 14 km/h, normaalilatauksella n. 20 km tasaisella tiellä)
 apumoottorimallissa moottori käynnistyy automaattisesti, kun polkimia poljetaan (moottori avustaa polkemista ja matkanopeus maksimissaan 14 km/h)
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Oikeus muutoksiin pidätetään.

KOLMIPYÖRÄ

Pegasus
YHDESSÄOLOA PYÖRÄILLEN
Pegasus mahdollistaa aktiivisen liikkumisen, harjoittelun ja yhdessäolon mukavalla ja turvallisella tavalla.
Laadukas, hyvinvarusteltu kolmipyörä kahdelle hengelle. Vakiokokoonpanossa on 8 vaihdetta, taka-akselin tasauspyörästö sekä 36 V digitaalinen
apumoottori.
Polkimet on mahdollista synkronoida yhteen niin että molemmat, kuljettaja ja matkustaja, polkevat. Tarvittaessa (jopa ajon aikana) matkustajan
puolen polkimet voidaan kytkeä vapaalle, jolloin vain kuljettaja polkee.
Lisävarusteena pyörään saa matkustajan puolelle polkimiin jalkalevyt tai
lepotason.
Pyörässä on vakiona sivulle kääntyvä matkustajan istuin, hydrauliset jarrut
sekä tuplajarrulevyt takapyörissä. Kuljettaja istuu vasemmalla ja kontrolloi
pyörän ja apumoottorin käyttöä.
Pyörän kyytiin nouseminen on helppoa, ketjujen yli ei tavitse kiivetä! Säädettävät istuimet ja ohjaustanko mahdollistavat yksilöllisen ajoasennon.
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TEKNISET TIEDOT








taka-akselissa tasauspyörästö, 8 vaihdetta
digitaalinen sähkömoottori (36 V) + akku
kuljettaja vasemmalla, kontrolloi pyörän ja apumoottorin käyttöä, ohjaa
matkustaja voi osallistua polkemiseen
hydrauliset levyjarrut (tuplalevyt takana), etupyörässä pysäköintijarru
säädettävät istuimet ja ohjaus, sivulle kääntyvä matkustajan istuin
hyväksytty lukko, akkuvalot heijastimella edessä ja takana

LISÄVARUSTEET







istuin- ja selkäpehmusteet, käsituet
matkustajan polkimiin jalkalevyt / lepotaso jaloille
turvavyöt (lantio)
sadesuoja pysäköidylle pyörälle
kontrastisetti (punaiset ohjaustangon tupet ja istuinpehmusteet)
turvasetti (2 pyöräilykypärää, 2 heijastinliiviä, ylimääräinen lukko)

MUUTA HUOMIOITAVAA












pyörälle nousu helppoa, nousukorkeus 0 mm
maksimikuorma 240 kg (120 kg kummallekin istuimelle)
jalkojen pituus 750–900 mm
säädettävän ohjaustangon korkeus 1050– 1200 mm
istuinleveys 450 mm, istuinsyvyys 400 mm
selkänojan korkeus 350 mm
pyörän pituus 2050 mm, pyörän leveys 1050 mm
pyörän paino 86 kg, runko käsitelty epoksilakalla
väri valkoinen/antrasiitti
takarengas 20 x 1,75 (47-406), eturengas 24 x 1,75 (47-507)
täydellä akulla ajaa 20 - 40 km
Oikeus muutoksiin pidätetään.

KELKKA

Snow Comfort
TALVELLAKAAN EI TARVITSE OLLA TYLSÄÄ
Kelkkaa voi työntää tai vetää ja mäenlaskua varten siinä on
teräksestä valmistettu työntöaisa ja tukikaaret. Ohjaajalle on
oma jalkajarrulla varustettu lisäjalas.
Kelkka on valmistettu kestävästä muovista. Pohjan kulku-urat on vauhdin
ja kestävyyden takaamiseksi vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jalaksilla.
Tarraturvavyöt ja korkeussäädettävä niskatuki tekevät Snow Comfortista
kelkan, joka sopii hyvin niin yksittäisen perheen kuin erityisryhmienkin
lumiretkille.
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Kuva: Malike
Oikeus muutoksiin pidätetään.

MONITOIMIRATAS

Kangoo

MAASTOSSA LIIKKUMISEN UUSI AIKA
Kangoo on erittäin monipuolinen apuväline. Sitä voi käyttää
polkupyörän peräkärrynä, rattaina ja auton turvaistuimena.
Mallistosta löytyy myös lukuisia lisävarusteita, mm. jalkatuet,
kiilat, pehmusteet, vyöt, aurinko-, sade- ja hyttyssuojat sekä
lämpöasut.
Kangoo on suunniteltu niin, että sen kanssa voi liikkua haasteellisemmassakin maastossa. Tässä kyydissä erityislapsetkin pääsevät nauttimaan
luonnosta ja retkeilystä.

Saatavana myös moottoroitu malli.
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			Koko 1		
Leveys (rattaat)		
64 cm		
Leveys (peräkärry)		
74 cm		
Pakkauksen koko (p/l/k)
87x49x42 cm
Kangoo koottuna (p/l/k)
125x64x111 cm

Koko 2		
64 cm		
74 cm		
87x57x42 cm
125x64x111 cm

Koko 3
68 cm
78 cm
94x68x42 cm
43x68x120 cm

Korkeussäätö		
90–111 cm
90–111 cm
100–120 cm
Pyörien halkaisija		20”		20”		20”
Kantokyky		
n. 40 kg		
n. 40 kg		
n. 60 kg
Paino (vakiomalli)		
14,5 kg		
14,5 kg		
16,5 kg
Istuimen syvyys		
27 cm		
33 cm		
43 cm
Istuimen leveys		
27 cm		
35 cm		
39 cm
Selkänojan leveys		
58 cm		
65 cm		
max. 80 cm

Saatavana myös lämpöasuja.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

APUVÄLINESUOJA

BB-30

SUOJAA APUVÄLINEET ILKIVALLALTA JA SÄÄLTÄ
Käytännöllinen apuvälinevarasto on suuri sisätiloiltaan, mutta
pieni ulkomitoiltaan.
Suojan sisällä on pistoke esimerkiksi apuvälineiden akkujen laataamiseen.
BB-30 on kuiva, jäätymätön säilytystila, joka on helppo siirtää uuteen kohteeseen esim. muuton yhteydessä. Asennus käy erittäin nopeasti, eikä erillistä rakennuslupaa tarvita.

Sisätila:
Leveys 151 cm, syvyys 140–163 cm

160 cm

163 cm
171 cm
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TOIMINTA





suojan kansi avataan kauko-ohjaimella
suojaan mahtuu kaksi apuvälinettä
kansi suljetaan ja lukitaan kauko-ohjaimella
kannen voi avata myös manuaalisesti ns. hätäavauksella

VALMISTUSMATERIAALIT JA KOKOONPANO
 lasikuitumuoviset seinät, 30–40 mm solumuovieristys
 muotoon puristettu lasikuitukansi
 moottoroitu, turvakytkimellä varustettu kannen avaaja (käyttäjä ei voi
jäädä puristuksiin)
 kauko-ohjain ja avain
 300 W lämmitin ja kaksi 230 V maadoitettua pistoketta
 automaattisesti syttyvä ja sammuva sisävalo
 leveä ajoramppi (turkkilevy, alumiinia)
 akkujenlatausteline, maadoitetut pistokkeet, lämmitin

SIJOITUS- JA KÄYTTÖEDELLYTYKSET
 kuiva ja vakaa alusta (asfaltti, kivi, betoni, pihalaatta tai vastaava)
 maadoitettu pistorasia (230 V, 10 A)
 riittävät tilat suojan edessä kääntymistä ja peruuttamista varten

Oikeus muutoksiin pidätetään.

HISSIPORRAS

FlexStep Compact
ELEGANTISTI TASOLTA TOISELLE
Innovatiivinen ja tilankäytöltään tehokas FlexStep Compact
-hissiporras soveltuu loistavasti liikuntaesteisten henkilöiden
käyttöön tasolta toiselle siirryttäessä. Teräsrunkoinen FlexStep
on helppo sovittaa ympäröivään arkkitehtuuriin vaihtoehtoisten askelma- ja kaidemateriaalien avulla.
FlexStepissä yhdistyvät hissi ja portaat, mikä on erinomainen tilansäästöratkaisu saneerauskohteissa. Valmiiksi rakennetuissa ympäristöissä kun ei
aina ole tilavarausta henkilönostimelle. Askelmat muuntuvat nostotasoksi napin painalluksella. Siirtyminen tasolta toiselle on turvallista!

TURVALLINEN JA TEKNISESTI KEHITTYNYT
 varustettu nykyaikaisin turvajärjestelmin, vaaratilanteessa pysähtyy
 toiminta perustuu neljään lineaariseen nostimeen – edistyksellinen
ohjausjärjestelmä takaa niiden samanaikaisen ja pehmeän liikkeen
 tuotteessa erillinen infrapunaliiketunnistimin varustettu turvapiiri
 portaat voidaan muuttaa nostotasoksi sekä ylä- että alatasolta
 nostoa/laskua hallitaan nostotason painikkeella
 lisävarusteena myös langaton
ohjausjärjestelmä
 palautuu automaattisesti portaiksi,
mikäli tasoa ei käytetä minuuttiin
 asennetaan olemassa oleviin
rakenteisiin, yleensä entisten
portaiden poisto on ainoa
tarvittava muutostyö
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TEKNISET TIEDOT






nostotason vakiokoko 1200 x 900 mm
tasoa saa myös leveyksissä 700, 800, 900 ja 1000 mm
nostokorkeus maksimissaan 1250 mm
uusissa malleissa maksimikuorma jopa 400 kg!!
virransyöttö 230 V (10 A)

Olemme toimittaneet FlexStep-hissiportaita mm. Kansallismuseoon ja
Kiasmaan. Otathan yhteyttä niin kerromme lisää referenssejä.
Tarkempia tietoja esim. mitoista, löydät kotisivuiltamme:
http://www.en-apuvälineet.fi/flexstep.html

Oikeus muutoksiin pidätetään.

NOSTOTASO

EasyLift
YKSINKERTAISEN TYYLIKÄS HENKILÖNOSTIN
EasyLiftillä pääsee tasolta toiselle mukavasti, turvallisesti ja
tyylikkäästi. EasyLift soveltuu kohteisiin, joissa korkeusero on
max. 1250 mm. Taso liikkuu tasaisesti, koska jokaisessa sen neljässä kulmassa on lineaarimoottori.
Teollisuusmuotoilijoiden asiantuntemusta on hyödynnetty tuotteen
suunnittelussa, jonka lähtökohtana ovat olleet käyttäjien tarpeet ja ajatus
siitä, että apuvälineetkin saavat olla hyvännäköisiä. Suoralinjainen, pelkistetty ja tyylikäs muotoilu edesauttaa tason sijoittamista eri tyylisiin koteihin ja julkisiin tiloihin.

Turvallinen tuote
Nostotason alla on turvalevy, joka pysäyttää liikkeen välittömästi, jos tason alla havaitaan vierasesine. Tuote on EU:n nostolaitteille asettamien
vaatimusten mukainen. Lisävarusteilla EasyLift voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin.
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ASENNUS
 ei vaadi muutoksia olemassa oleviin seinä- tai lattiarakenteisiin
 asennus tasaiselle lattialle
 vakaan ja tasaisen nostoliikkeen varmistamiseksi tuote kiinnitetään
kiskostaan seinään
 yksivaihevirta

MUUT TIEDOT
 230 V / 50 Hz / 10 A
 uusissa malleissa maksimikuorma 400 kg!!
 suositeltava käyttöjakso 10 % (2 min/18 min)

MALLIT
 EasyLift 800: taso 800 x 1400 mm, soveltuu yksityistiloihin
 EasyLift 900: taso 900 x 1400 mm, soveltuu julkisiin tiloihin
 max. nostokorkeus 1250 mm
Tarkempia tietoja esim. mitoista löydät kotisivuiltamme:
http://www.en-apuvälineet.fi/flexstep.html

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TASONOSTIN

Columbi III
TURVALLINEN HENKILÖNOSTIN ULKOKÄYTTÖÖN
Turvallinen tasonostin, jossa on selvästi merkityt ja helppokäyttöiset katkaisimet. Ylös- ja alas-painikkeet pidetään alaspainettuina noston ja laskun aikana.
Korin alla oleva turvapelti pysäyttää nostimen liikkeen välittömästi, jos
esim. rungon ja korin väliin jää vierasesineitä. Toimitus sisältää aina myös
ylä- ja alatason rampit.

Nostokorkeus
(mm)
1000		
1200		
1400		
1600		
2000		
2300		
2600		
3000		

Korkeus
A

Korkeus
B

2275
2475
2675
2875
3433
3883
4334
4933

1079
1279
1479
1679
2079
2379
2679
3059
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HELPPO ASENTAA, HUOLTAA JA KIERRÄTTÄÄ
 asennus tehdään mahdollisimman pitkälle jo tehtaalla, mikä alentaa
asennus- ja huoltokustannuksia
 nostetaan paikoilleen ja kytketään sähkö, minkä jälkeen nostin on
käyttövalmis
 soveltuu hyvin Pohjolan ilmastoon eikä vaadi valettua asennuspohjaa
 EU:n konedirektiivin mukainen
 voidaan siirtää uuteen kohteeseen ja säätää nostokorkeus uudelleen
 ovet voi asentaa joko vasemmalle tai oikealle avautuviksi
 kestävä materiaali (alumiini ja galvanoitu pulverilakattu teräs)

LISÄVARUSTEET





lämmityselementti talvikäyttöä varten
akkukäyttöinen alasajotoiminto (toimintahäiriöt)
kauko-ohjain, hälytin, avain, joystick
nostokorin ja ovien sivulevyt (tuulensuoja)

TEKNISET TIEDOT






kokonaispaino 650 kg, maksimikuorma 300 kg
nostonopeus 0,10 m/s, noston keskinopeus 0,07 m/s
melutaso 9.3 dB
sähköistys: 50 Hz, 1-vaihevirta 16 A , 230 V, 24 V AC
lämpökaapeli 150 W, ovimoottori 24 V DC

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TASONOSTIN

HDN

HUOMAAMATON RATKAISU JULKISIIN TILOIHIN
Nostin 50–500 mm korkeuseroihin esim. myymälöiden, hotellien
ja virastojen sisäänkäynteihin ja aulatiloihin. HDN mukautuu helposti tilan muuhun visuaaliseen ilmeeseen.
Vaikka tuote on yksinkertainen, on se turvallinen ja vakaa. Kantokyky on
maksimissaan joko 300 tai 400 kg, mallista riippuen.
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HUOMAAMATON
 pintamateriaaliksi voi valita joko puun tai tekstiili-/vinyylimaton, jolloin
taso ei käyttämättömänä juurikaan erotu ympäröivästä lattiapinnasta
 tasonostimen voi asentaa kovemmallekin pinnalle (graniitti, marmori,
asfaltti, laatta)
 käyttämättömänä taso on ympäröivän lattian tasolla

TEKNISET TIEDOT








tason koko joko 1400 x 900 mm, 1400 x 1000 mm tai 1400 x 1100 mm
tason alle tarvitaan 360–620 mm syvä asennustila
nostokorkeus 50–500 mm
maksimikuorma 300 tai 400 kg, mallista riippuen
nostonopeus 25 mm/s
virransyöttö 230 V, 10 A
noudattaa konedirektiiviä 2006/42/EC

Oikeus muutoksiin pidätetään.

TASONOSTIN

Stepless LP5+
ULKOTILOJEN HENKILÖNOSTIN
Elegantisti muotoiltu LP5+ on helppo integroida erilaisiin käyttöympäristöihin. Tuote soveltuu pyörätuolin käyttäjille ja muille liikuntaesteisille. LP5+:llä selvitään maksimissaan 875 mm
korkeuseroista.
Nostimessa on korkeat, läpinäkyvät kaiteet ja mahdollisuus asentaa myös
erillinen turvaportti ylätasolle. Leveä nostokori ja sähköinen ramppi lisäävät nostimen käyttömukavuutta. Tasonostin liikkuu lähes äänettömästi ja
erittäin tasaisesti. Porttien avautumissuunta valitaan käyttökohteen mukaan.
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TURVALLISUUTTA





korin alla turvatunnistin
hätäkytkin
tason saa laskettua alas myös mekaanisesti
korkeat, läpinäkyvät kaiteet ja turvaportti

LISÄVARUSTEITA
 tupla-akku, kauko-ohjain
 ulkoinen käyttöpaneeli ja siihen lukko
 turvaovi (kun nostokorkeus yli 500 mm) ja lukko
Tasonostin on valmistettu EU:n vaatimusten mukaisesti.










max. nostokorkeus 875 mm
min. nostokorkeus 133 mm
max. kuorma 250 kg
nostonopeus 13 mm/s
paino 180 kg
turvaoven paino 50 kg
rampin mitat: p 790 mm, l 900 mm
virransyöttö (pää) 230 V / 115 V
virransyöttö (toissijainen) 24 V DC

Oikeus muutoksiin pidätetään.

APUVÄLINEITÄ

Lapsille & nuorille
ENERGISILLE ERITYISLAPSILLE INNOSTUSTA
Valikoimastamme löytyy useita lapsille mitoitettuja tuotteita.
Lasten tuotteissa on tärkeintä turvallisuus ja helppokäyttöisyys. Apuvälineiden muokattavuus kasvavan lapsen tarpeisiin
on myös erittäin tärkeä ominaisuus.

UPSEE | pystyasennon tuki

GOTO | istuintuki

SPLASHY | kylpytuoli

SCOOOT 4in1

ROTH MOBELI | pikakahvat

KANGOO | monitoimiratas

SNOW COMFORT | kelkka

TERAPIAPYÖRÄT

STABILO | asentotyynyt
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ISTUMISEN JA LIIKKUMISEN TUET

Upsee, GoTo, Splashy &
Scooot 4in1
Näiden kekseliäiden apuvälineiden avulla erityislapset pääsevät näkemään ja kokemaan maailmaa uudesta näkökulmasta.
Turvallisuudesta tinkimättä lapset voivat osallistua arkisiin askareisiin ja tutustua lähemmin elinympäristöönsä.
UPSEE | pystyasennon tuki
Aikuiseen kiinnitettävä ”kengurupussi” mahdollistaa lapselle kokemuksen
pystyasennosta. Upsee harjoittaa lasta kannattamaan painoaan omilla jaloillaan. Tukea voi käyttää leikeissä sekä kodin arkiaskareissa (hampaiden
pesu, imurointi jne.).
GOTO | istuintuki
Kevyt istuintuki, joka on helppo kuljettaa mukana matkoilla ja retkillä. Soveltuu käytettäväksi esim. ostoskärryissä, keinuissa tai ruokapöydän tuoleissa. Perheiltä ja terapeuteilta saatujen kommenttien ja ehdotusten pohjalta istuimen kehitystyötä on innolla jatkettu: tuessa on entistä enemmän
säätömahdollisuuksia.
SPLASHY | kylpytuoli
Istuintuki suihkuun, kylpyyn, uimaaltaalle ja rannalle. Säädettävä malli
soveltuu 1–8-vuotiaille lapsille.
SCOOOT 4in1
Pienille lapsille (maks. 22 kg) suunniteltu ajopeli, jossa neljä toimintoa:
konttaus, skuuttaus, kelaus ja työntö.
Scoootin käyttö kehittää erityislapsen
fyysisiä ja kognitiivisiä kykyjä.
Leikkeihin osallistuminen ja ympäristön kokeminen saa näin aivan uusia
ulottuvuuksia!
Oikeus muutoksiin pidätetään.

UPSEE
 pystyasennon tuki lapsille, jotka pystyvät varaamaan omille jaloilleen
 tuote sisältää lapsen tukiliivin, aikuisen tukivyön sekä yhteissandaalit
 neljä kokoa (XS, S, M, L)
Lapsen tukiliivin mitat:
Koko
Lapsen ikä
Lapsen
			max.
			paino

Olka-lantio
Rinnan-		
Lantion-väli		ympärys		ympärys

XS
S
M
L

28–32 cm
31–36 cm
35–39 cm
38–42 cm

1–2 vuotta
2–4 vuotta
4–6 vuotta
6–8 vuotta

Aikuisen tukivyö:

15 kg
15 kg
20 kg
25 kg

50–57 cm
52–60 cm
57–65 cm
63–71 cm

50–57 cm
52–60 cm
58–67 cm
64–73 cm

One Size -malli, joka sopii 60–107 cm vyötärölle

Sandaalien koot:
Taaperokoko 19–24
			Lasten koko 22–32
			Aikuisten koko 36–46
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GOTO
			Koko 1			

Koko 2

Lapsen ikä		
Lapsen max. paino
Olka-lantio-väli		
Rinnanympärys		
Lantionympärys

1–3 vuotta		
15 kg			
35–39 cm		
57–65 cm		
58–67 cm		

3–8 vuotta
30 kg
38–42 cm
63–71 cm
64–73 cm

Tuen korkeus		
Tuen leveys		
Istuinsyvyys		

380–540 mm		
190–260 mm		
175 mm		

510–680 mm
210–300 mm
244 mm

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SPLASHY










1–8-vuotiaille lapsille, maks. 30 kg
selkänojan korkeus 610 mm ja leveys 385 mm
istuimen syvyys 300 mm ja leveys 350 mm
rungon korkeus 630 mm ja leveys 420 mm
istuimessa kallistettava selkänoja, kaltevuudessa
26 säätömahdollisuutta
pehmeät, siirrettävät tukityynyt, joilla istuma-asennon
saa mukavaksi
turvallisuuden tunnetta lisäävät 5-pistevyöt, joita voi käyttää myös
3-pistevöinä lantiolla esimerkiksi pesutilanteissa
erittäin kevyt
matala eli esim. kylpyammeessa lapsi pystyy istumaan kokonaan veden
alla lämpimässä
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SCOOOT 4in1
 2–6-vuotiaille lapsille, maks. 22 kg
 erityislapsi pääsee liikkumaan ja
osallistumaan leikkeihin
 kehittää lapsen fyysisiä ja kognitiivisiä kykyjä
 neljä toimintoa samassa laitteessa:
konttaus, skuuttaus, kelaus ja työntö
 laitteessa ei ole jarruja eli sitä saa
käyttää vain tasaisella alustalla ja aikuisen valvonnassa

Oikeus muutoksiin pidätetään.

NYKYAIKAISIA

Apuvälineratkaisuja
 asunnon muutostöihin
 itsenäiseen asumiseen
 esteettömyyteen
Tarjoamme muuttuviin elämäntilanteisiin käytännöllisiä, kierrätettäviä,
kustannustehokkaita ja turvallisia apuvälineratkaisuja.
Moduloiduista tuotteistamme on helppo koota ja rakentaa joustavia,
asennuskohteeseen sopivia kokonaisratkaisuja, joissa on korostetusti
huomioitu tuoteturvallisuus ja kierrätettävyys.
Materiaalit ovat kestäviä ja hyvin Pohjolan ilmastoon soveltuvia.
Opastamme sopivan tuotteen ja ratkaisun valinnassa. Teemme asiakkaillemme myös esteettömyyskartoituksia.
Hoidamme laitteiden ja kokonaisratkaisujen asennukset ja huollot vuosien kokemuksella.
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ULKOTILOIHIN

Pihalla, ulko-ovilla, terasseilla ja parvekkeilla haasteena ovat erilaiset korkoerot, joiden ylittäminen ilman apuvälineitä voi olla hankalaa ja turvatonta. Ratkaisu:
 henkilönostimet
 elementtirampit ja -luiskat
 siirrettävät rampit

SISÄTILOIHIN

Myös sisätilat voivat olla haasteellisia liikuntarajoitteisille ja ikääntyneille
henkilöille. Ratkaisut muuttuviin elämäntilanteisiin löytyvät tuotteistamme, ilman että tilaan tarvitsee tehdä suuria rakenteellisia muutoksia:
 henkilönostimet
 kynnysluiskat ja -kiilat
 tukikahvat

Oikeus muutoksiin pidätetään.

WC- JA KYLPYTILOIHIN

Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen itsenäisesti ja omatoimisesti on merkittävä tekijä puhuttaessa hyvästä elämän laadusta. Seuraavassa kysytyimpiä hygieniatilojen tuotteita:





tuki- ja stabilisaatiokahvat & -kaiteet
korkeussäädettävät pesualtaat ja WC-istuimet
pesevät, kuivaavat ja nostavat WC-istuimet
suihkukaappi (pesuvedet johdetaan olemassa olevaan viemäriin
ilman putkitöitä)

Tuotteistamme on helppo koota yksilöllinen ratkaisu.
Toimituksemme ovat nopeita.
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LISÄTIETOJA TUOTTEISTA KOTISIVUILLAMME
www.en-apuvälineet.fi
EN-Apuvälineet
Sillankorvankatu 25
05810 Hyvinkää
info@en-apuvälineet.fi
info@en-apv.com
Vaihde arkisin klo 8–16 p. 019 469 312
Myynti:
0400 481 341 Osmo Koivisto
Asennukset, huollot & tekniset kysymykset:
040 516 7313 Jari Vepsäläinen
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