Gripo/100
En ekstra støtte, hvor der er behov
for det
Gripo Alu er en teleskopstang, som nemt monteres
mellem gulv og loft uden brug af værktøj. Den er let at
flytte rundt i boligen, afhængig af, hvor der er behov for
ekstra støtte.
Gripo Alu giver en god og sikker støtte for den enkelte
bruger og kan anvendes i utallige situationer. F.eks. er
den behjælpelig i:
• soveværelset
• stuen
• badeværelset
eller andre steder, hvor der er brug for den ekstra støtte
Det eneste krav, der er for at kunne anvende Gripo Alu, er,
at loftkonstruktionen skal kunne tåle en punktbelastning
på 100 kg.
Til Gripo Alu findes også et bredt sortiment af tilbehør,
som kan tilkøbes - bl.a.:
• Gribebøjler
• Støttehåndtag
• Gelænder
• Galger
• Topplade til skråt tag
Fordele ved Gripo Alu:
• Støtte, hvor der er behov for det
• Udnytter brugerens egne ressourcer
• Bruger bliver mere selvhjulpen
• Ingen skruer eller søm ved montage
• Enkel at installere og fjerne igen
• Mange anvendelsesmuligheder
• Monteres uden brug af værktøj

Produkt
Gripo ALU, Støttestang komplet (se fig. a)

HMI-nummer

Varenummer

37217

055-00010

Tilbehør

fig. a

fig. b

fig. c

Hængegreb komplet

058-30029

Galge med hængegreb

058-30030

Triangelgreb komplet med kobling (se fig. b
og d)
Galge komplet med koblinger og hængegreb
(se fig. d)

058-30010
058-30011

Gelænder-rør, ø40 x 75cm

058-30032

Gelænder-rør, ø40 x 160cm

058-30034

Badesæde komplet med kobling (se fig. e)

058-30021

Lodret mini greb med koblinger

058-30013

Semi-håndtag med kobling (se fig. c)

058-30012

Universal kobling med led, ø22

058-30037

Universal kobling med modtager, ø22

058-30038

Natbord / Computerbord komplet med
kobling (se fig. f)

058-30020

Universal kobling med led, ø40

058-30040

Universal kobling med modtager, ø40

058-30041

Galge med kobling UDEN hængegreb

058-30047

Topplade for skråt tag

058-30022

Stor tagplade til Gripostang

058-30018

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

fig. d

Materiale:
Krav til loftshøjde:
Minimum
Maksimum
Max Belastning: (horisontalt midt på stangen)
Max brugervægt:
Produkt vægt: (uden tilbehør)

Aluminium og plastik
210 cm
300 cm
100 kg
150 kg
4,7 kg

fig. e

Se brugervejledning for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende. Ergolet Winncare ApS forbeholder sig ret til uden varsel at
ændre i specifikationerne.

fig. f
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Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.
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