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VERDENSNYHET
Verdens første støttehåndtak som

kontinuerlig overvåker vakuumstyrken
og sin egen festekraft.

EN STJERNE ER FØDT
Det nye QuattroPower støttesystemet

overgår alle forventninger og tiltrekker seg
stor oppmerksomhet under lanseringen.



Mobile Haltegrif fe - genial einfach und sicher.

For nesten 10 år siden introduserte ROTH GmbH sitt mobile
støttehåndtak på hjelpemiddelmarkedet. Oppfinnelsen er basert på det
faktum at et vakuum (et nesten lufttomt rom) har en enorm styrke.
Ingeniørene ved ROTH utviklet en serie av mobile støttehåndtak og
andre praktiske hjelpemidler. Slik ble Mobelisystemet født.

Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak.

Det patenterte System Mobile fra Roth tilbyr praktiske hjelpemidler for
bevegelseshemmede og eldre mennesker. 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
trykk på flate, ikke porøse underlag. Trykk hendelen ned og håndtaket
er klar til bruk! Uten lim og uten bruk av drill.

Mobelisystemet

Den nyskapende originalen

Historisk oversikt: Utviklingen av Mobeli støttehåndtak.
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Det er materialene som teller

Produksjon med perfeksjon

Utviklerne bak Mobeli har selv arbeidet i mange år i
hjelpemiddelbransjen. Med bakgrunn i denne
erfaringen, har disse i de senere årene konstruert og
produsert mange nyttige hjelpemidler for daglig bruk.
Den korte avstanden mellom utvikling og produksjon i
våre egne lokaler bidrar til den høye kvaliteten på alle
produktene i Mobelisystemet.

Råmaterialene vi bruker i våre støttehåndtak må ha en
kvalitet som tilfredsstiller høye og kontinuerlig
overvåkede krav.
Ekstremt motstandsdyktig og solid. Når vi velger
råmaterialer til deler av PVC, krever vi kvalitets-
sertifikater og løpende slitasjetester.

Etter utvikling, produksjon av prototyper og en rekke
tester, kan produksjonen av Mobeli støttehåndtak
begynne. Produksjonen foregår hos ROTH i
Schwarzwald, sørvest i Tyskland. Vi bruker topp
moderne maskiner og høyt kvalifisert teknisk
personell.

Alle mobile støttehåndtak i Mobelisystemet som ROTH
GmbH produserer, overvåkes under streng kontroll av tyske
TÜV-Süd og følger kravene i standarden "93/42/EEC
Medisinsk utstyr" - klasse 1.

Produsert i Tyskland 3

Levende utvikling



Mobilitet uten grenser. Mobile støttehåndtak.

Den nyeste utviklingen av Mobeli støttehåndtak er ganske enkelt revolusjonerende. Vi kaller
det en verdenspremiere: Hendelen overvåker selv vakuumnivået og dermed også sin egen
festekraft. Mobeli sikkerhetsindikator kontrollerer vakuumkraften kontinuerlig. Når varsel-
hendelen er på sitt laveste, er festeevnen på sitt sterkeste - og håndtaket er trygt å bruke.
Dersom varselhendelen hever seg, vil den røde kanten bli synlig. Da må vakuumputene festes
på nytt. Blinde og svaksynte kan enkelt kontrollere trykket ved å berøre varselhendelen.

Mobeli sikkerhetsindikator
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Vakuumputer

Meget godt egnet på reise

Vi har utviklet det teleskopiske støttehåndtaket for å
gjøre det mulig å bruke det uavhengig av flismønsteret.
Gripehåndtaket har en standard diameter på 35 mm og
24 mm i den teleskopiske delen.

Alle Mobeli støttehåndtak kan festes raskt og enkelt,
uten bruk av verktøy. Like enkelt kan de demonteres og
tas med på reise. Hurtiglåsen er laget av rustfritt stål,
som alle andre metalldeler i Mobelisystemet.

Vakuumputene har en diameter på 120 mm og er
laget av spesialgummi. De kan også brukes på svakt
mønstrede fliser på vegger i bad og WC.

Mobeli sikkerhetshåndtak er spesielt godt egnet til
bruk på reise: De er raske og enkle å montere og
demontere. De har lav vekt. og tar opp lite plass i
bagasjen.

Mobile støttehåndak 5

Teleskopisk gripehåndtak

Hurtiglås
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