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Langham Förhöjningskoner
– för stol, säng och bord

Användaranvisning
Smart designade förhöjningskoner som kan justeras i höjd och passar antingen 
runda eller fyrkantiga ben. Gummipackningarna i varje kon låser dem på plats runt 
benet, vilket gör att möblerna kan flyttas utan att konerna lossnar. Finns i tre 
förhöjningssteg 2,5 cm, 5,0 cm och max 7,5 cm. Finns i tre storlekar för att passa 
olika stol- eller sängben. 

Höjden ställs in genom att sektionerna dras av konan så önskad höjd uppnås. Varje
del har tre fästen som trycks in iden övre delen. När ett ”klick” hörs är sektionen låst.
Konerna kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Max brukarvikt är 500 kg.

AA3372A/091089093 Bendiameter 1,9 – 3,8 cm

AA3372B/091089101 Bendiameter 3,2 – 5,0 cm

AA3372C/091089119 Bendiameter 4,3 – 6,5 cm

4 st. per förpackning

Varje förpackning innehåller 4 koner med lyfthöjden 7,5 cm

AA3372A Bendiameter 1,9 - 3,8 cm Djup 3,4 cm 
AA3372B Bendiameter 3,2 - 5,0 cm Djup 4,0 cm
AA3372C Bendiameter 4,3 - 6,5 cm Djup 3,4 cm 

 Bruksanvisning 

Langham förhöjningskoner  Artikelnummer:

Förhöjer 2,5-7,5 cm
AA3372A AA3372B AA3372C 

Avs edd användning: Smart designade förhöjningskoner som 
kan justeras i höjd och passar alla typer av ben. 
Gummipackningarna i varje kon låser dem på plats runt benet, 
vilket gör att möblerna kan flyttas utan att konerna lossnar. 

Varje kon består vid leverans av tre förhöjningssteg som lyfter 
möbeln 7,5 cm. Man kan ta bort ett eller två steg så att konan i 
stället lyfter 5,0 eller 2,5 cm. 

Konan finns i tre grovlekar, för att passa stol-, säng och bords-
ben med olika diameter. (Genom att köpa en extra förpackning 
kan du höja möbeln upp till totalt 12,5 cm från golvet

Höjden ställs in genom att sektioner dras av konan så att önskad 
höjd uppnås. Varje del har tre fästen som trycks in i den övre 
delen. När ett ”klick” hörs är sektionen låst.

Begreppet ”Djup” i tabellen avser hur långt möbelbenen sticker 
ner i konen. 

En förpackning in innehåller 4 st förhöjningsklossar

 Säkerhetsanvisningar: 

Klossarna skall placeras under samtliga 4 ben och på plant 
och stabilt underlag. Max brukarvikt 500 kg inklusive 
möbelns vikt fördelad på alla fyra ben.

Skötselanvisningar: 

Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med med 
 vanliga rengöringsmedel och kan även ytdesinficeras.

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som 
plastavfall.  Emballaget består av wellpapp och återvinns i 
enlighet med detta. 

Produkten följer (EU) MDR 2017/745 
och 2007/47/EG för medicintekniska 
produkter.
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OBS! Färgen på 
konen kommer 
successivt bytas 
ut till svart




