Quat troPlus
Mobile støttehåndtak - Kraftutgaven
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Dette er kraftutgaven. Det mobile støttehåndtaket
QuattroPlus kan festes på vegg og over hjørner.
Det kan brukes som en horisontal treningsstang
eller som hjelp til å forflytte seg. De integrerte
kneleddene gjør QuattroPlus svært fleksibel. De fire
vakuumhodene øker den nominelle belastningen
opp til 125 kg

QuattroPlus

Det innebygde kneleddet gjør QuattroPlus svært
fleksibel. Den nominelle belastningen på opp til 125
kg påvirkes ikke av kneleddene.

Integrerte kneledd
Disse diagonalleddene er spesielt utviklet som
tilbehør til QuattroPlus, og gjør at håndtaket kan
brukes i alle retninger opp til en nominell
belastning på 80 kg.

Diagonalledd
Et navn med tyngde. Mobelisystemet. Konstruert
med tanke på kombinasjoner. På grunn av det
genialt enkle hurtiglåssystemet, kan man bygge ut
systemet til komplette rekkverk. Kontakt oss
gjerne for å få vite mer om mulighetene for å bygge
komplett rekkverk, og hva du spesielt bør tenke på
før du begynner.

Mobeli «byggekloss» prinsippet

Quat troPlus
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QuattroPlus som treningsstang. På grunn av det
integrerte kneleddet, kan QuattroPlus også festes
ved en dørkarm i et rom. Kravet er en ikke-porøs,
plan overflate - for eksempel en metallramme. Har
du tredører? Se på side 23 for informasjon om festeplater i rustfritt stål.

Med det integrerte kneleddet, er det mulig å feste et
standard QuattroPlus støttehåndtak over et hjørne.
Hvis håndtaket festes over hjørnet i et dusjkabinett,
kan du trekke deg selv trygt inn i dusjen, og holde
deg fast i håndtaket mens du dusjer.

Integrert kneledd

Ved å koble på diagonalledd kan QuattroPlus også
monteres diagonalt over et badekar. Dette kan være
til stor hjelp for å komme inn og ut av karet.

Diagonalledd

Quat troPlus
Mobile støttehåndtak - Genialt enkle og sikre!
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Hvis overflaten er jevn og ikke-porøs, kan kombinasjonen av det integrerte kneleddet og diagonalleddet gjøre det mulig å plassere håndtaket i nær
sagt alle mulige situasjoner. For å stå imot den
enorme kraften som kan oppstå ved bruk, har Mobeli
utviklet en spesiell materialkombinasjon: Aluminium
og plast - holdbart og fleksibelt.

QuattroPlus er patentert i Europa og USA, og kan
også benyttes av tyngre personer på grunn av sin
kraftige konstruksjon. Hvis man bruker diagonalleddet, reduseres den nominelle belastningen til 80
kg. Du finner en forklaring av begrepet 'nominell
belastning' på side 25.

Diagonalledd

QuattroPlus er spesielt egnet som grunnlag for å
bygge rekkverk.
Bildet viser en kombinasjon av en kort QuattroPlus,
et universalledd og et teleskopisk støttehåndtak.

Mobeli «byggekloss»

Grep lengde i mm
QuattroPlus
200-325
QuattroPlus
320-445
QuattroPlus
420-545
QuattroPlus
645-770
Diagonalledd for QP, sett

Nominell bel.
125 kg
125 kg
110 kg
110 kg
80 kg

Quat troPlus

Varenummer:
14002 41 S
14002 42 S
14002 43 S
14002 44 S
14005 57
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Quat troPower
Et fast grep - Genialt enkelt og sikkert.
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Støttesystemet QuattroPower med fire vakuumhoder og
en helt spesiell konstruksjon for å redusere vektstangbelastning, har en nominell belastning på opp til 80 kg. Det
kan også monteres på flisbelagte lettvegger.

QuattroPower Støttehåndtak

Rask og solid feste uten boring på alle jevne og
ikke-porøse overflater. Plassèr ganske enkelt
QuattroPower støttesystemet der det skal brukes,
trykk inn vakuumhendlene - ferdig! Nå har du et
pålitelig hjelpemiddel for å reise deg.
Spesialkonstruert for badekar: Mobeli QuattroPower
Badekar er idéelt for å komme seg i og ut av
badekaret. Det motstår høy trekkraft og tåler
nominelle belastninger på opp til 50 kg. Med dette
geniale støttesystemet kommer du både trygt ned i
badekaret - og opp igjen!

Quat t r oPo w e r Ba d e k a r

QuattroPower Støttehåndtak
QuattroPower Støttehåndtak m/grep
QuattroPower Badekar
QuattroPower Badekar m/grep

Grep lengde i mm
565
565
870
980

Nominell bel.
80 kg
80 kg
50 kg
50 kg

QuattroPower støttesystemer

Varenummer:
14002 65 S
14002 66 S
14002 61 S
14002 62 S
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