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Devon fällbart stödhandtag. Handtaget fästes i vägg
med en fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5
cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 2,5 cm.
Handtaget finns i två längder 55 cm och 76 cm. Max
brukarvikt 127 kg.
Artikelnr
AA2000
AA2002

Längd 55 cm
Längd 76 cm

Devon MK II fällbart stödhandtag. Fästes i vägg
med fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm.
Handtaget fälls lätt uppåt. Greppdiameter 3,2 cm.
Handtaget finns i två längder, 55 cm och 76 cm. Max
brukarvikt 127 kg.
Artikelnr
AA2010
AA2012

Längd 55 cm
Längd 76 cm

Devon MK II fällbart stödhandtag med stödben. Fästes i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 30 x
12,5 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 3,2
cm. Handtagets längd 76 cm. Stödbenet är ställbart
i höjd 79 - 98,5 cm. Max brukarvikt 67 kg
Artikelnr
AA2018
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Längd 76 cm
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Devon fällbart stödhandtag med ställbar höjd. Fästes
i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 55 x 11,5
cm. Greppdiameter 3.2 cm. Handtaget fälls uppåt.
Handtagets längd 76 cm. Ställbar höjd 36,7 cm. Max
brukarvikt 127 kg.
Artikelnr
AA2022

Längd 76 cm

Devon golvmonterat fällbart stödhandtag. Fästplattans storlek 25 x 15 cm.
Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter
3,2 cm. Handtagets höjd ifrån golv är
111 cm. Handtaget finns med längderna
55 cm och 76 cm. Max brukarvikt 127
kg.
Artikelnr
AA2024
AA2026

Längd 55 cm
Längd 76 cm

Toapappershållaren passar alla Devon stödhandtag.
Den är lätt att montera.
Artikelnr
091078641
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Stödhandtag med ovalt handtag för
ett bra grepp. Stödhandtaget fästes i
väggen och kan fällas upp och ner. När
handtaget ej används fälls det upp.
När handtaget är uppfällt är avståndet
till väggen 14,5 cm. Fästplattans storlek är 26 x 10 cm och längden är 70
cm. Max brukarvikt 125 kg.
Artikelnr
AA2043

Stödhandtag med ovalt handtag för ett bra grepp. Handtaget är försett med
stödben för att öka brukarvikten. Stödhandtaget fästes i väggen och kan fällas
upp och ner. När handtaget ej används fälls det upp. När handtaget är uppfällt
är avståndet till väggen 14,5 cm. Fästplattans storlek är 26 x 10 cm, och längden är 70 cm. Max brukarvikt 190 kg.
Artikelnr
AA2044
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Devon MKIII är ett fällbart stödhandtag med ovalt handtag
och fjäderstyrd nedfällning. Handtagsformen ger ett bra grepp
och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan
fällas ner. Handtaget låses i uppfällt läge 20 cm från vägg.
När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar
fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt.
För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar
fjäderstyrningen. Handtaget är stadigt då ett stöd under stödhandtaget låser mot fästplattan i nedfällt läge. Fästplattan är
23 x 12 cm. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm.
Handtaget finns i två längder. Max brukarvikt 127 kg.
Artikelnr
091173509 Längd 55 cm
091165695 Längd 69 cm
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Devon Elite fällbart stödhandtag med ställbar höjd. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Höjden är ställbar 24 cm i 6 cm intervall. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget
fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Handtaget finns i två längder. Max
brukarvikt 127 kg.
Artikelnr
091173525 Längd 55cm		

091173152 Längd 69cm

Devon Elite fällbart stödhandtag med stödben med ovalt handtag och fjäderstyrd nedfällning. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner.
Handtaget låses i uppfällt läge 17,5 cm från vägg. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt
upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Fästplattan är 23 x 12 cm. Handtagets
bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Stödbenet är ställbar i höjd 68-83 cm. Handtaget finns i två
längder. Max brukarvikt 127 kg.
Artikelnr
091173517 Längd 55cm		
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091173145 Längd 69cm
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Devon Elite golvmonterat stödhandtag med ställbar höjd monteras i golvet. Fästplattan är 32 x 22
cm. Handtagets höjd är ställbar 62,5 - 98,5 cm. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas upp. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet
rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt upp. När handtaget skall fällas
ner lyfts det litet rakt upp. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Handtaget finns i två
längder. Max brukarvikt 127 kg.
Artikelnr
091173533 Längd 55cm
091173160 Längd 69cm

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida.
Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida.
Längd 45.7 cm. Höjd 34,9 cm. Fästet har ställbar
bredd 8,3 cm - 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.
Artikelnr
091078443
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Stödhandtag som fästes på badkarets långsida.
Stödhandtaget fästes med den stora skruven på
bilden och de fästkuddar som finns på fästets
insida. Längd 49,5 cm. Höjd 37,5 cm. Fästet har
ställbar bredd 7,6 cm - 17,8 cm. Max brukarvikt
100 kg
Artikelnr
091078450

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Handtagsbågen är försedd med ett mjukt antiglidbehandlat
material. Detta gör att man får ett bra grepp även med
fuktiga händer. Stödhandtaget fästes med den stora
skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Höjd 26,7 cm. Fästet har ställbar bredd 5,7
- 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.
Artikelnr
091078468

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida.
Handtagsbågen är svagt vinklad in över badkaret.
Handtagsbågen är försett med ett mjukt antiglidbehandlat material. Detta gör att man får ett bra
grepp även med fuktiga händer. Stödhandtaget
fästes med den stora skruven på bilden och de
fästkuddar som finns på fästets insida. Höjd 26,7
cm. Fästet har ställbar bredd 5,7 - 14 cm. Max
brukarvikt 100 kg.
Artikelnr
09107847
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Ashby V-format stödhandtag med refflad greppyta
för bra grepp. Handtagets längd är 32 cm. Greppdiameter är 3,5 cm.
Artikelnr
091101500 Längd 32 cm

Duschkit Ashby består av tre delar.
Två handtagsdelar och en 90 graders vinkeldel. Handtagsdelarna är
ovala och försedda med små upphöjningar. Detta ger ett bra grepp
med fuktiga och intvålade händer.
Max brukarvikt 115 kg.
Artikelnr
AA6058
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Stödhandtagen med refflad greppyta ger ett
bra grepp. Avstånd från vägg 5 cm. Greppdiameter 3,8 cm. Fästplattornas diameter 9,1
cm. Täckbricka till fästplattorna ingår. Handtaget finns i fem längder. Färg vit.
Artikelnr
AA6061F
AA6063F
AA6064F
AA6065F
AA6066F
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Längd
Längd
Längd
Längd
Längd

30,5 cm
41 cm
45,7 cm
61 cm
91,4 cm
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Stödhandtagen med refflad greppyta ger ett bra
grepp. Den klara blå färgen ger en bra kontrast
mot dom flesta bakgrunder. Avstånd från vägg
5 cm. Greppdiameter 3,8 cm. Fästplattornas
diameter är 9,1 cm. Täckbricka till fästplattorna
ingår. Handtaget finns i tre längder.
Artikelnr
091101633 Längd 30,5 cm
091101690 Längd 45,7 cm
091101716 Längd 61 cm

GripSure stödhandtag har en mjuk yta med
längsgående markeringar. Detta ger bra grepp.
Handtagen är varma att ta i. Handtagens greppdiameter är 3,7 cm. Avståndet från vägg är 3,7
cm. Handtaget finns i fyra längder.
Artikelnr
091187822
091187830
091188077
091188093

Längd
Längd
Längd
Längd

30
40
45
60

cm
cm
cm
cm

Detaljförstoring
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Prima stödhandtag har mjuka upphöjningar i
handtagens längdriktning. Det gör att man alltid
får ett bra grepp även med fuktiga händer. Prisma handtagen är inte kalla att ta i. Handtagen
finns raka och vinklade. Max brukarvikt 160 kg.
Artikelnr
091101898
091101906
091101914
091101922
091101930
091101948

Längd 30cm
Längd 40cm
Längd 45cm
Längd 60cm
Vinkel längd 32,5cm
Vinkel längd 40cm

Detaljförstoring

Detaljförstoring
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Wooden stödhandtag passar utmärkt i alla
rum. Wodden stödhandtag med markerade
kanter och fästbrickor i guldfärgad metall.
Artikelnr
AA6034
AA6035
AA6036

Längd 30 cm
Längd 45 cm
Längd 60 cm

Homecrafts stödhandtagssystem i plast är uppbyggt runt ett 80 cm långt handtag som lätt kapas
till önskad längd. Systemet kan användas i raka och svängda utrymmen. För att sätta ihop två
raka rör ska rören mötas i ett rakt väggsäste. På handtagslängderna sätts änddelar, väggfästen
och vinkeldelar. Den svängda vinkeldelen är 90 grader. Fästena skruvas i vägg. Röret är i PVC
plast och har en greppdiameter på 3,8 cm, och änddel väggfäste och vinkel är i ABS plast. Varje
del köps var för sig.
Artikelnr
091101831		
091101765		
091101799		
091101823		
091101773		

Handtagsrör		
T-fäste/rakt		
Vinkel			
Ändlock		
Ändkonsoller 		

Längd 80 cm
2/fp
90 grader
2/fp
2/fp
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Detaljförstoringar
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Våra produkter
Huvudgrupper
Barnhjälpmedel
Sjukgymnastik
Höga brukarvikter
Demenshjälpmedel
Produktgrupper
Arbetsbord
Arbetsstolar
Att klä sig
Bad
Balans och koordination
Behandlingsbord
Bestick
Bestickhållare
Brickor
Bäcken och urinflaskor
Diabetes hjälpmedel
Dusch/Badrumsmattor
Duschskydd/Badskydd
Duschstolar
Duschstolar väggmonterade
Dynor för stol och rullstol
Fallskydd
Fotpallar och fotvaggor
Fritid
Förhöjningar för stol och säng
Förstoringsglas
Glidbrädor
Glidlakan
Griptänger
Gåbockar/Betastöd
Gåsystem
Haklappar
Halkmattor
Handens hjälpmedel
Handens träning
Hårtvätt
Höftskyddsbyxor
Inkontinens
Kognitiv träning
Kroppsstöd för hög brukarvikt
Käppar vikbara och tillbehör
Käppar vikbara, vita
Laga mat
Läsa och skriva
Matningsmaskin

Matningsstol
Medicinhantering
Mjuka toaförhöjningar
Muggar/Plastglas
Nagelvård
Näsmuggar
Ortoser
Personlig hygien
Positioneringskuddar
Ramper
Regnkläder rullstol/elrullstol
Rullstol utomhus
Rullstolsdynor
Rullstolstillbehör
Scootertillbehör
Sittcyklar
Sittmöbler
Sittringar
Skala och skära
Skönt för armbågar, ben och fötter
Sportskydd
Ståstöd för barn
Ståstöd för vuxna
Stödhandtag för toalett och badrum
Stödhandtag övriga rum
Stödkuddar och nackkuddar
Sugrör
Synhjälpmedel
Sängbord
Tallrikar
Toa med armstöd
Toaförhöjningar
Toalettillbehör
Toalettramar
Tofflor och skor
Transportbord
Trädgård
Träning
Uppresning från säng
Uppresningskuddar
Utbildning/Fortbildning
Utrustning för stol, säng och bord
Vågar
Vårdbälten
Värmebehandling
Åkpåsar
Öppna burkar och flaskor
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Euforia – din hjälpmedelsleverantör!
Sedan 1984 har vi arbetat med hjälpmedel både som tillverkare och distributör. Vi har
ramavtal med ett flertal landsting och kommuner.
Hinfo är en nationell produkt-, artikel- och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan
sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel
och Hjälpmedelsinstitutet (HI). Databasen skall täcka in alla artiklar som kan klassificeras via ISO 9999 (rörelsehinder, syn, hörsel, ortopedi och inkontinens).
Hinfo erbjuder ett enkelt sätt för hjälpmedelsverksamheten att hämta aktuell produkt-,
artikel- och avtalsinformation. Via Hinfo finns ett enkelt och flexibelt sätt att kommunicera med marknaden.
Euforia är med i SafeTrade, offentlig sektors produkt- och leverantörsdatabas, ett
urvals- och kontrollverktyget utvecklat av och för inköpare och upphandlare i offentlig
sektor, för att förenkla och förbättra inköpsprocessen.
Företagets ekonomi och tillförlitligheten hos lämnade uppgifter kan när som helst kontrolleras av inköpare och upphandlare inom stat, kommun och landsting.
inköparna kan lätt hitta leverantörer med goda referenser, aktuella certifieringar och
som uppfyller de kriterier som gäller för offentliga upphandlingar.
Vi är certifierade enligt ISO 9001. Den innebär att vi erbjuder en kontrollerad hög och
jämn kvallitet. För distribution och lagerhantering uttnyttjar vi vår huvudmans centrallager.
Välkommen till Euforia!
Gunnar Linder

Se våra övriga artiklar på vår hemsida
www.euforia.se
Välkommen att kontakta oss!
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