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Hörnskydd &
stödhandtag

Två enkla åtgärder 
för att minmera 
riskerna i hemmet
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Stödhandtag

Att sätta upp ett stödhandtag är en blygsam åtgärd som kan reducera 
risken för fallolyckor i olika vardagssituationer. Tillfällena är otaliga då 
ett stödhandtag skulle underlätta och bidra till en säkrare hantering. 
Det kan t.ex. vara då man skall ta sig upp från badkar, toalett, säng eller 
soffa. Då man tar av och på skor är en annan situation då ett stödhand-
tag skulle underlätta.
 Stödhandtaget med platta och smala ändar passar där fästutrymmet 
på bredden är begränsat, exempelvis i en dörrkarm.
 Med det lite grövre räfflande handtaget i plast kan man få ett rejält 
och stadigt grepp som också ökar känslan av stabilitet och säker balans.

▪ Ø 25 mm polyesterbelagt stålrör
▪ 40 mm breda fästen med 2 skruvhål
▪ Längd 455 mm
▪ Vit färg

▪ Ø 36 mm profilförstärkt plaströr
▪ Greppsäkert räfflat rör
▪ Längd 305 mm eller 610 mm

▪ 3 skruvhål för stabil infästning
▪ Täcklock för att dölja skruvarna
▪ Ø 85 mm ytterkant på täcklock
▪ Vit färg

Hörnskydd

För att eliminera skador som kan 
uppkomma vid hörn då man kör 
med rullstol, kärror, städvagnar 
eller dammsugare har vi tagit upp 
hörnskydd i vårt sortiment. Skydden 
finns för att täcka delar av eller hela 
hörnet från golv till tak.
 Hörnskydden finns i längder om 
1250 eller 2500 mm och i bredderna 
30 eller 60 mm på vardera sida.  
De är tillverkade i aluminium och är 
vit- eller natureloxerade. De mon-
teras med dubbelhäftande tejp eller 
konstruktionslim.
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