
Fokus på sikkerhet.
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Fokus på sikkerhet Mobile hjelpere

w w w.mobeli.de

- alltid gjennomtenkte konsepter. - små hjelpere, stor betydning.

Kontakt oss gjerne på info@mobeli.de Mobile sikkerhetshåndtak. Genialt enkelt og trygt. 

Støt tesystemer 
Sikrere grep - 
      Nøyaktig der du trenger det.

-  lev et aktivt liv! Trygt og sikker t! 

Original og innovativ.
Våre mobile hjelpemidler kan gjøre hverdagen mye enklere
for mange brukere. Fest på ønsket sted for å holde fast hår-
tørker, barbermaskin eller hårbørste. Enkelt og greit!

Den nyttige dusjholderen kan også leveres med fleksibel,
dreibar arm som stilles i ønsket posisjon. Teleskopspeilene
festes raskt og enkelt, og kan også bestilles med valgfri LED
belysning. Valgfri posisjon gjør det mulig å benytte speil
mens man sitter, og kan være til stor hjelp ved innføring av
kateter.

For brukere som har lett for å miste krykkene sine på gulvet
kan den mobile Duo krykkeholderen forenkle tilværelsen.
Monter den på veggen eller under en bordplate, og krykke-
ne kan plasseres på en rask og tr ygg måte – uten bruk av
verktøy.

Vår løsning for innsynshinder og sprutbeskyttelse har blitt 
svært populær innen helsesektoren. Braketten er hengslet slik 
at armen kan løftes opp, eller svinges til siden når den ikke 
er i bruk. Den innebygde bremsefunksjonen holder armen 
automatisk i ønsket posisjon. Bærearmen er tredelt og har en 
lengde på 720 – 1050 mm. Den har en elastisk konstruksjon 
for å øve minst mulig press på veggen, selv når man lener 
seg mot den.  

På et øyeblikk får du et tr ygt sikkerhetshåndtak, uten bruk av 
drill eller annet verktøy. Plasser QuattroPower der du ønsker, 
press ned hendelen – og det er klart til bruk! Du har nå et 
pålitelig hjelpemiddel som kan monteres på flate, ikke-porøse 
overflater.
QuattroPower har 4 vakuumputer og er utviklet med tanke på 
lavest mulig vektstangkraft. QuattroPower tåler en nominell 
belastning på opp til 80 kg, og kan også brukes på flislagte 
lett vegger. 
Avhengig av behov og omstendigheter, kan systemet monte-
res på en rekke ulike måter i forbindelse med WC, dusj eller 
badekar. Det gir en bet ydelig økning av din aksjonsradius, 
og gjør det enklere å reise seg opp og forflytte seg.

Spesialhåndtak for  badekar: QuattroPower sikkerhetshånd-
tak for badekar – er et perfekt hjelpemiddel som gir et sikkert 
grep for å komme seg i og ut av badekaret. Ta et fast grep 
om håndtaket med begge hender, før du går i eller forlater 
badekaret. Ikke slipp taket før du sitter eller står tr ygt. Quatt-
roPower kan forresten festes både på utsiden og på innsiden 
av badekaret. Det kan også brukes under vann. 

72213 Altensteig I Germany
Phone +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23

HML Hjelpemiddel-leverandøren AS
Branderudvn. 90, 2015 Leirsund
Tlf.: 63870580, Web: www.hml.no

          Best.nr.
Mobil klipsholder med dreiearm           14992  04 S
Mobilt teleskopspeil (80 cm)        14002 09 S
LED mikrobelysning med klips (m/ 50 tim. batteri) 14092 09
Dusjhodeholder          14002 02 S
Dusjhodeholder med dreiearm        14992 02 S
Duo krykkeholder               14002 06 S

           Best.nr.
Arm for beskyttelsesforheng (uten forheng)             14002 05 S
Antibakterielt forheng (1200 x 800 mm)        140612 08 

               Best.nr.   
QuattroPower sikkerhetshåndtak         14002 65 S
QuattroPower sikkerhetshåndtak med ekstra grep    14002 66 S
QuattroPower for badekar          14002 61  S
QuattroPower for badekar med ekstra grep        14002 62 S



Full belastningskapasitet. 
Indikerer normal belastning 
med 1,5 gangers sikkerhets-
margin (f.eks. 70 kg = 105 
kg). Handling: Vakuumkraf-
ten overvåkes kontinuerlig 
av håndtaket selv.

Mobeli har innebygget sikkerhet: Vakuumkraf ten blir kontinuerlig over våket. 

Tilnærmet 100% belastnings-
kapasitet. 
Indikerer nominell belastning 
uten sikkerhetsmargin. 
Handling: Fest håndtaket på 
nytt nå!

Varsling : RØD 
Vakuumkraften er oppbrukt. 
Håndtaket vil løsne helt. 
Handling: Fest umiddelbart 
håndtaket på nytt!

Mobile sikkerhetshåndtak
Mobilitet uten grenser.

Sikkerhetsindikator
Mobilt og sikker t. 
          Fordi sikkerheten kommer først. 

Vik tig: Alle MOBELI sikkerhetshåndtak produseres under streng kontroll av TÜV-SÜD, og er ut viklet i samsvar 
med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utst yr.

Praktisk og komfortabelt. Badekarforkorter er en skillevegg 
som plasseres i ønsket posisjon, og forhindrer at brukeren
sklir ned i badekaret. Kan også brukes som serverings-
brett på badekaret.

Støttehåndtak. Mobeli Stabi finnes i to utgaver. De kan
festes raskt og enkelt på alle ikke-porøse overflater som
lakkert tre, plast eller metall.

Stabi Horisontal gir horisontal støtte. Stabi Vario kan vris
vertikalt og horisontalt, til venstre eller høyre i en vinkel på
45° etter behov.

Vakuumputer
Konstruert på en måte som gir bet ydelig 
høyere festekraft. Laget av spesialgummi. 
Kan også benyttes på svakt mønstrede 
baderomsfliser. 

Teleskophåndtak
Teleskophåndtaket muliggjør feste på ulike flismønstere. 
Håndtakene er laget i ekstremt sterkt og støtsikkert plast-
materiale. Hurtiglås

Alle Mobeli hurtiglåser
festes uten bruk av verk-
tøy - og kan enkelt demonte-
res for å taes med
på reise. Alle metalldeler
– også hurtiglåsen er
laget av rustfritt stål.

Det patenterte System Mobeli fra Roth tilbyr praktiske
hjelpemidler for bevegelseshemmede og eldre mennes-
ker. Testet gjennom en årrekke, har produktene både
forenklet og sikret hverdagen for brukerne.

De mobile sikkerhetshåndtakene tilpasses og fjernes
raskt og enkelt. Vakuumputene har en diameter på 120
mm og festes ved et enkelt tr ykk på flate, ikke porøse
underlag. Trykk hendelen ned og håndtaket er klar til
bruk! Produktene holder en meget høy standard, og
er sertifisert av t yske TÜV. Leveres i ulike lengder - alle
med meget sterk festeevne.

Systemet kan kompletteres med en rekke tilbehør – som
feste for dusjhåndtak, kr ykkeholdere, skillevegg for
badekar (for å hindre nedglidning) og en rekke andre
«hjelpende hender». Sikkerhetsindikator

Den spesielle sikkerhetsindikatoren er
ganske enkelt revolusjonerende. Vi kaller
det en verdenspremiere: Hendelen overvåker
selv vakuumnivået og dermed
også festekraften. Når varselhendelen
er på sitt laveste, er festeevnen på sitt
sterkeste - og håndtaket er tr ygt å bruke.
Dersom varselhendelen hever seg, vil
den røde kanten bli synlig. Da må
vakuumputene festes på nytt. Blinde og
svaksynte kan kontrollere tr ykket ved å
berøre varselhendelen.

                Lengde (mm)  Nominell belastning   Best.nr.     
 Etthåndsgrep            110     80 kg     14002 20 S
 Dual grip            210     75 kg      14002 25 S
 Dual grip            350      70 kg     14002 26 S
 Dual grip            650     70 kg      14002 27 S
 Dual grip teleskop           220-345      65 kg     14002 21 S
 Dual grip teleskop           340-465      65 kg     14002 22 S
 Dual grip teleskop           440-565      65 kg     14002 23 S
 Dual grip teleskop           665-790      60 kg      14002 24 S 

Kraftutgaven: Det mobile vakuumhåndtaket QuattroPlus kan 
plasseres på vegg, i hjørner eller brukes horisontalt som tre-
ningsapparat. Med de integrerte universalleddene kan Quattro-
Plus til og med monteres i døråpninger.
 
Trenger du et støttehåndtak som gir stor bevegelsesfrihet? Vi har 
løsningen! Mobeli tilleggshåndtak kompletterer alle fordelene 
med et horisontalt håndtak med et vertikalt ekstra håndtak. 
Godt egnet når man for eksempel skal inn og ut av dusjkabinet-
tet. Håndtaket oppfyller kravene i t yske DIN 18040 om barrie-
refrihet med horisontale og vertikale håndtak i dusjkabinett. 

                  Lengde (mm)  Nominell belastning  Best.nr. 
QuattroPlus   200-325       125 kg    14002 41 S
QuattroPlus   320-445       125 kg    14002 42 S
QuattroPlus   420-545      110 kg    14002 43 S
QuattroPlus   645-770      110 kg   14002 44 S
Tilleggshåndtak  340-465       65 kg     1400222H2S
  

           Bredde badekar (mm)       Best.nr. 
Badekar forkorter (2 sugekopper)   ab 510    14002 81 S
Badekar forkorter (3 sugekopper)  510-700    14002 82 S
           Håndtak (mm) Nominell belastning Best.nr.
Stabi Horisontal          31  15 kg   14002 95 S
Stabi Vario                 31  15 kg   14002 96 S

Mobeli er originalen blant mobile sikkerhetshåndtak. Vår 
produktlinje er under stadig ut vikling. Alle sikkerhetshånd-
tak fra Mobeli ut vikles og produseres i Tyskland av ROTH, 
en bedrift med rike tradisjoner. 

Passer meget godt på reiser. Våre mobile sikkerhetshånd-
tak kan enkelt demonteres. De tar liten plass i bagasjen, 
og kan enkelt monteres ved ankomst – helt uten verktøy. 

Allsidig og utbyggbart. Mobelisystemet har løsninger for 
nesten alle problemer. 
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