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 INNHOLD

Et Ropox baderomskonsept gir:

• Økt selvhjulpenhet
• Plassoptimalisering
• Forbedret hygiene
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FLEKSIBEL OG 
HØYDE JUSTERBAR
Den svingbare vasken, armstøttene ved 
toalettet og dusjsetet kan enkelt  justeres i 
høyden  av  brukeren selv.  På  den  måten kan 
innredningen  tilpasses  brukerens behov.
 
 

FRI TILGJENGELIGHET 
TIL VASKEN
ROPOX svingbare vask konsept er ideell for 
rullestolbrukere, fordi det er fri tilgjengelighet  
under vasken. Den kan dessuten  dreies 
inntil  til brukeren, hvilket minimerer antall 
forflytninger.

MINIMERER FALLSKADER
Ved å anvende moderne løsninger blir 
baderommet  tryggere og sikrere for 
brukeren. Det reduserer risikoen for uhell og 
fallskader – både for brukeren og personalet. 
Anvendes den svingbare vasken, reduseres 
forflytninger fra toalett  til vask / rullestol  og 
reduserer dermed  risikoen for  fallskader.

 ROPOX SVINGBAR VASK KONSEPT

FRIGJØR MER PLASS
Ved å løsne vasken fra «Dock-in» stasjonen, 
frigjøres det mer plass i rommet (den 
eksisterende plassen utnyttes optimalt).
I perioder hvor svingfunksjonen ikke ønskes, 
kan den låses i en «Dock-in» stasjon.

ET BADEROM MED MAKSIMAL FLEKSIBILITET, KOMFORT OG 
TILGJENGELIGHET
For brukere med nedsatt  funksjonsevne  stilles det spesielle  krav til et badeværelse. Det skal være fleksibelt 
og funksjonelt,  slik at det er enkelt å bruke.  Det skal også være sikkert og stabilt, så brukeren føler seg trygg 
og får den støtte, han eller hun har behov for.

Baderomskonseptet med svingbar vask gjør mennesker med nedsatt funksjonsevne mer selvhjulpne og 
uavhengige,  samtidig som produktene lever opp til de strenge kravene til rengjøring og hygiene. Når en 
bruker blir  mer  selvhjulpen,  blir det  færre  oppgaver og mindre belastning  for  personalet, noe som 
medfører en økonomisk besparelse på driftskostnadene.

Den største økonomiske gevinsten er likevel reduserte byggekostnader, fordi det er mindre arealbehov, når 
baderommet innredes med fleksible løsninger. 

Et gjennomtenkt baderoms design gir dermed ikke bare bedre livskvalitet for brukeren, det gir også bedre 
trivsel for personalet og en økonomisk besparelse for institusjonen som helhet.
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ROPOX SVINGBARE VASK

TILGJENGELIG, FLEKSIBEL OG BRUKERVENNLIG
Med ROPOX svingbare  vask får man ikke bare  en moderne og stilfull  løsning. Man får også 
en  håndvask  som er fleksibel, tilgjengelig og brukervennlig, og som bidrar til at mennesker 
med funksjonsnedsettelse blir mer selvhjulpne på baderommet. Dette øker brukerens 
selvstendighet og frigjør  ressurser for pleieren til andre gjøremål.

ROPOX  svingbare vask er av en særlig høy kvalitet, både hva angår design, 
holdbarhet, hygiene  og sikkerhet. Det gjør toalettbesøket  enklere for mennesker med 
funksjonsnedsettelse.

EN HÅNDVASK SOM REDUSERER ANTALL 
FORFLYTNINGER OG FRIGJØR MERE PLASS
ROPOX svingbare vask har den helt særegne egenskap  at den kan svinges ut i fra veggen. Det betyr at man 
ikke behøver å forflytte seg for å vaske hendene. I stedet kan man trekke håndvasken over til toalettet og 
vaske hendene sittende.  Når det  er færre forflytninger i forbindelse med et toalettbesøk, reduseres risikoen 
for fallskader.

Vasken er designet slik at rullestolbrukere har fri tilgjengelighet forfra og fra begge sider.
Det er god plass under vasken så brukeren enkelt kan få benene inn under og samtidig sitte behagelig. 
Vasken kan dreies om sin egen akse slik at brukeren fritt kan velge om kranen  skal betjenes med høyre eller 
venstre hånd.

 Det blir  enklere  å  manøvrere en rullestol rundt  i  baderommet fordi vasken er svingbar. Når man skal snu 
rullestolen, kan man for eksempel dreie vasken til hjørnet av baderommet, så man får mest mulig snuplass.



ROPOX SVINGBARE VASK KONSEPT LAYOUT
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ROMSTØRRELSE 5,42 M2

Romdimensjon:    2400 x 2260mm
Avstand fra vask til toalett: 500mm
Snuradius:   Ø1800mm

ROMSTØRRELSE 4,83 M2 
Romdimensjon:   2140 x 2260mm
Avstand fra vask til toalett:  586mm
Snuradius:   Ø1700mm

ROMSTØRRELSE 7,24 M2

Romdimensjon:     2830 x 2560mm
Avstand fra vask til toalett: 500mm
Snuradius:   Ø2100mm

Alle eksempler på løsninger, romstørrelser og konfigurasjoner kan forandres etter ønske. 
Vasken kan fås speilvendt.

EKSEMPLER PÅ ROMSTØRRELSER ROPOX SVINGBAR VASK KONSEPT

Mindre rom passende til f.eks. en selvstendig bruker (4,83m2)
Rommet er utstyrt med støttegrep for å sikre bevegelighet i hele rommet. Standardtoalett, toalettarmstøtter, dusjsete og   
vask er alle utstyrt med hev/senk funksjon for individuell  tilpasning til brukeren. På tross av den lille romstørrelsen, er 
det plass til en hjelper på begge sider av toalettet i tillegg til en rullestol  på den ene siden av toalettet.

Mellomstort rom passende til f.eks. en delvis selvstendig bruker (5,42m2)
Toalett har lang skål, toalettarmstøtter, dusjsete og vasker, alle er utstyrt med hev/senk funksjon for individuell tilpasning 
til brukeren. Den lange toalettskålen tillater bedre arbeidsplass til personalet. På tross av romstørrelsen, er det plass til en 
hjelper på begge sider av toalettet  i tillegg til en rullestol på den ene side av toalettet.

Større rom passende til f.eks. en pleietrengende bruker (7,24m2)
Toalett med lang skål, toalettarmstøtter, dusjsete og vasker, alle er utstyrt med heve/senke funksjon for individuell 
tilpasning til brukeren. Foran toalettet er det god plass til evt. badestol og hjelpere. Avhengig av pleiebehovet, kan man i 
denne utformingen med fordel plassere dusjsetet midt på veggen for å gi bedre plass til personalet.
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STØTTE SOM GIR ØKT 
SELVHJULPENHET
Solide grep og støttemuligheter i baderoms- 
konseptet gir brukerne den trygghet, de trenger 
for å bli  mer selvstendige. Det er viktig  at det  er 
grep  hele veien rundt baderommet.

FLEKSIBLE OG 
HØYDEJUSTERBARE 
LØSNINGER
Vasken, toalettstøttene og dusjsetet er 
høydejusterbare, så de kan tilpasses den enkelte 
bruker. Håndvasken  kan også enkelt skyves 
sideveis, så brukeren får mest mulig støtte. 
Denne funksjonen sikrer brukeren en kortere og 
tryggere forflytning fra toalett til vasken.

MINIMERE FALLSKADER
De mange støttemulighetene rundt om på 
baderommet sikrer færre fallskader og gir 
brukeren en økt trygghet.

 ROPOX SUPPORTVASK KONSEPT

GJENNOMTENKTE  
LØSNINGER
Ropox hjelpehåndtak for armstøtter er 
ergonomisk utformet for å gi ekstra holde/
støttepunkter ved forflytninger mellom 
hjelpemiddel og toalett.
Utformingen betyr at brukeren kan benytte 
et loddrett grep, eller benytte den store runde 
toppen med kun et grep og bevare samme 
håndstilling. 

 NÅR DET ER BEHOV FOR EKSTRA STØTTE
ROPOX Supportvask konseptet gir mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet for trygt  å bruke 
baderommet uten å  være avhengig  av  hjelp fra andre. Baderommet er  innrettet med faste grep og 
støttemuligheter, så brukeren  har  de  hjelpemidler  som gjør dem mer selvhjulpne.

Det er  for eksempel  integrerte støttegrep i vasken, og vasken kan  både  innstilles i høyden og sideveis 
for å gi brukeren mest mulig trygghet. Det er også høydeinnstillbare armstøtter ved toalettet og 
høydejusterbart dusjsete, og solide dusjstenger  og grep  hele veien rundt  baderommet.

De gode løsningene og de mange støttemuligheter i Supportvask konseptet minimerer også risikoen for 
fallskader - og gir trygghet og bedre trivsel i hverdagen for både bruker og hjelper.
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EN VASK MAN TRYGT KAN STØTTE SEG PÅ
Håndvasken har avrundete hjørner og integrerte grep i forkant, i tillegg er den usedvanlig 
stabil. Det betyr at brukeren trygt kan bruke vasken som holdepunkt, hvis man har bruk for 
noe å støtte seg til.

I og med at vasken kan skyves  til siden, så kan den følge brukeren. For eksempel kan man 
bruke vaskens støttegrep, når man skal fra håndvasken over til toalettet. Sideforskyvningen 
gjør også at brukeren kan vaske hendene fra toalettet. Dermed sparer man en forflytning.

Vaskens design og utforming gjør det enklere for brukeren å klare seg selv på toalettet, og  
blir mer selvhjulpen og uavhengig. Dette gjør også arbeidsdagen til personalet enklere og de 
blir utsatt for færre belastninger. 

ROPOX SUPPORT VASKROPOX SUPPORT VASK
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EN VASK VELEGNET TIL STÅENDE OG SITTENDE BRUKERE
ROPOX  Supportvask er en stabil, enkel og stilren vask, som kan brukes av både sittende og stående brukere, fordi den 
kan høydejusteres. Samtidig er den også designet slik at det er fri tilgjengelighet under vasken, så rullestolbrukere kan 
komme helt inntil vasken.

Supportvasken er helstøpt, noe som betyr at den er enkel å rengjøre. Det er ingen ujevne overflater hvor skitt o.l. kan 
feste seg. På den måten blir det lettere å opprettholde en god hygiene i baderommet.

Vasken kan enkelt sideforskyves og gir brukeren mulighet til å flytte vasken 350mm nærmere toalettet og dermed 
redusere avstanden ved en forflytning. Utløserhåndtaket til sideforskyvningen er plassert i en naturlig posisjon og kan 
enkelt betjenes med én hånd. Posisjoneringen låses automatisk i flere posisjoner for økt sikkerhet.
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ROMSTØRRELSE 5,42 M2
MED/UTEN SIDEFORSKYVNING

Romdimensjon:   2400 x 2260mm
Avstand fra vask til toalett: 560mm
Snuradius:   Ø1800mm

ROMSTØRRELSE 7,24 M2
MED/UTEN SIDEFORSKYVNING

Romdimensjon:    2830 x 2560mm
Avstand fra vask til toalett: 690mm
Snuradius:   Ø2100mm

ROMSTØRRELSE 4,83 M2 
MED/UTEN SIDEFORSKYVNING

Romdimensjon:   2140 x 2260mm
Avstand fra vask til toalett: 500mm
Snuradius:   Ø1700mm

SUPPORT VASK KONSEPT MED/
UTEN SIDEFORSKYVENDE VASK
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EKSEMPLER PÅ ROMSTØRRELSER 

Mindre rom passende til f.eks. en selvstendig bruker (4,83m2)
Rommet er utstyrt med støttegrep for å sikre bevegelighet  i hele rommet. Standardtoalett, toalettarmstøtter, dusjsete 
og vask er alle utstyrt med hev/senk funksjon for individuell brukertilpasning. På tross av den lille romstørrelsen, er 
det plass til en hjelper på begge sider av  toalettet samt plass til rullestol på den ene side av  toalettet. 

Mellomstort rom passende til f.eks. en delvis selvstendig bruker (5,42m2)
Toalett med lang skål, toalettarmstøtter, dusjsete og vask leveres med hev/senk funksjon for individuell 
brukertilpasning. Den lange toalettskålen gir bedre arbeidsplass til personalet. På tross av romstørrelsen, er det plass 
til en hjelper på begge sider av toalettet i tillegg til en rullestol på den ene siden av toalettet. 

Større rom passende til f.eks. en pleiekrevende bruker (7,24m2)
Toalett med lang skål, toalettarmstøttene, dusjsetet og vask er alle med hev/senk funksjon for individuell 
brukertilpasning. Foran toalettet er det god plass til evt. badestol og hjelpere. Avhengig av pleiebehovet, kan man i 
denne  utformingen  med fordel plassere dusjsetet  midt på veggen for å gi  mer  plass til personalet.

ROPOX SUPPORT VASK KONSEPT

Alle eksempler på løsninger, romstørrelser og 
konfigurasjoner kan forandres etter ønske.
Vasken kan fås speilvendt.
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STANDARDLINE
StandardLine er en hev/senk-enhet for flensmonterte vasker. Alle vasker med boltavstand 100-400mm kan monteres.
Vasken kan høydejusteres trinnløst elektrisk 300mm. Den betjenes med fastmontert bryter på enheten. . Enheten  er IP66 
sikret for våtrom. Enheten er 12cm dyb og 65cm bred.
Ropox tilbyr 3 forskjellige vasker til StandardLine-serien:
Support, Standard og Hospitalvask. (se mere i StandardLine dataark).

ROPOX ØVRIGE VASK KONSEPTER

ROMSTØRRELSE 5,42 M2 
Romdimensjon:   2400 x 2260mm
Avstand fra vask til toalett:  450mm
Snuradius:   Ø1800mm

ROMSTØRRELSE 5,42 M2 
Romdimensjon:   2400 x 2260mm
Avstand fra vask til toalett: 450mm
Snuradius:   Ø1800mm

SLIMLINE
SlimLine er en hev/senk-enhet for flensmonterte vasker. Alle vasker med boltavstand 280-310mm kan monteres.
Vasken høydejusteres trinnløst elektrisk 300mm. Den betjenes med en fastmontert bryter  på enheten. Enheten er IP66 
sikret for våtrom. Enheten inkl. speil er kun 6cm dyp og  67cm bred.  Ropox tilbyr 3 forskjellige vasker  i SlimLine serien: 
Support, Standard og Hospitalvask (se mer i SlimLine dataark).

Alle eksempler på løsninger, romstørrelser og konfigurasjoner kan forandres etter ønske.

PRODUKTER
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TOALETTER

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

TOALETTLØFTER ELECTRIC
Ropox toalettløfter Electric med en elektrisk høydejustering på 
400mm gir en høyde på toalettskålen fra 405-805mm. Ropox 
toalettløfter kan hjelpe brukeren til stående posisjon og med 
en løftehøyde på opp til 805mm sikre at brukeren kan komme i 
fullt oppreist posisjon. Høyden justeres ved hjelp av håndholdt 
betjening eller via betjeningspanel på siden av toalettstøtten. 

Alle el komponenter er IPx6 sikret for våtrom.

40-45020

ROPOX TOILETLØFTER MANUAL
Ropox toiletløfter Manual med en manuel højdeindstilling på 
400mm giver en højde på toiletskålen fra 405-805mm. Højden 
justeres let og enkelt ved hjælp af det ergonomisk korrekt place-
ret demenssikret håndsving. 
Max brugervægt 400kg.

40-45030

PRO HENGESKÅL 560
Vegghengt toalett. 560mm.
Med ekstra smussavisende overflate LCC. Ved kort vegghengt  
skål anbefales det å anvende avkortede toalettstøtter.
Maks. brukervekt 400kg iht. EN997.

OBS: Leveres uten toalettsete og lokk.    

40-44070

PRO HENGESKÅL 53 RIMLESS
Vegghengt toalett lengde 530mm. Med ekstra smussavisende 
overflade LCC. Enkelt design for optimal hygiene.
Rimless: nytt design uten indre skyllekant som gir optimale 
hygieneforhold.
Ved kort vegghengt skål anbefales det å anvende toalettstøtter 
med lengde 760mm.
Maks. brukervekt 400kg. iht. EN997.

OBS: Leveres uten toalettsete og lokk.

40-44072

PRO HENGESKÅL 70 RIMLESS
Vegghengt toalett lengde 700mm. Med ekstra smussavisende 
overflade LCC. Enkelt design for optimal hygiene.
Rimless: nytt design uten indre skyllekant noe som gir optimale 
hygieneforhold. Ved toalett lengde 700mm anbefales det å  be- 
nytte ryggstøtte.
Maks. brukervekt 400kg iht. EU997.

OBS: Eks. Toalettsete  og lokk.

       40-44073

PRO HENGESKÅL 70
Vegghengt toalett lengde 700mm. Med ekstra smussavisende 
overflate LCC.
Maks. brukervekt 400kg. iht. EN997. 

OBS: Leveres uten toalettsete og lokk.

40-44071

PRO-N WC UTEN SETE OG LOKK
Gulvstående toalett. Ekstra høy rehab modell på 460mm for 
sete over gulv som gir enklere tilgang fra en rullestol. 
Maks. brukervekt 400kg. iht. EN997.

OBS: Leveres uten toalettsete og lokk.

40-44076

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

DEEP HENGESKÅL 
Vegghengt toalett 700mm. Standard glasert overflate. 
Maks. brukervekt 400kg iht. EN997.

OBS: Leveres uten toalettsete og lokk                   

40-44078

DOUCHETOILET MERA CLASSIC
Vægmonteret douchetoilet. Sæde og kumme i ét sam-
let produkt. Fjernbetjening med ét tryks-betjening. 
Lady-douche, lufttørrer, Turboflush skyl, lugtud-
sugning. Kantløs kumme for nemmere rengøring. 
Flad bagkant så specielt velegnet til større personer.                                                                                                                       
Fra april 2018 kan sædet fås med styrebuffere.

40-44273

DOUCHETOILET TUMA COMFORT
Vægmonteret douchetoilet. Al elektronik ligger i sæde som 
monteres på medfølgende kumme. Fjernbetjening med ét tryks-
betjening. Lady-douche, lufttørrer, Turboflush skyl, lugtudsug-
ning, sædevarme. Kantløs kumme for nemmere rengøring.

40-44274

PRO-N TOALETTSETE MED LOKK
Toalettsete for gulvstående Pro-N WC. Med lokk og soft-close.

40-44077

DEEP TOALETTSETE UTEN LOKK
Toalettsete for Deep hengeskål. Institusjonsbeslag kan kjøpes. 
Med soft-close og uten lokk. 

40-44079

PRO TOALETTSETE UTEN LOKK
Toalettsete for Pro hengeskål. Med institusjonsbeslag og ekstra 
sterke hengsler. Med soft-close og uten lokk.
 

40-44074

DANIA SÆDE UDEN LÅG
Toiletsæde med institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. Sædet 
er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder helt fast 
- også ved sideværts belastninger. Passer på alle Laufen Pro toi-
letter. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål. Antracitgrå   

40-44093

DANIA SÆDE MED LÅG
Toiletsæde med låg og institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. 
Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder 
helt fast - også ved sideværts belastninger. Passer på alle Laufen 
toiletter. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål. 
Antracitgrå        
 

40-44092

PRO TOALETTSETE MED LOKK
Toalettsete for Pro hengeskåler. Med institusjonsbeslag og ekstra 
sterke hengsler. Med lokk og soft-close.

40-44075
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TOALETTARMSTØTTER
PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

TOALETTSTØTTE WAVE KORT
Toalettstøtte Wave, lengde 760mm. Den ovale formen gir et 
ergonomisk og sikkert grep, som dermed fordeler kraften på 
hele håndflaten. Brukeren oppnår dermed en sikker og selvsten-
dig bruk. Wave formen sikrer en korrekt og optimal støtte både 
i stående og sittende posisjon. Struktur overflate og grunnma-
teriale i aluminium gir et trygt, varmt og behagelig grep. Den op-
pfellbare toalettstøtten har store overflater for bedre hygiene 
og enkel rengjøring. Kan kombineres med høydejusteringsbeslag 
120mm. (Maks. brukervekt 110 kg).

40-40151

TOALETTRULLEHOLDER
Veggmontert toalettpapirholder. Polert rustfritt stål og plast.

40-40910

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

DUSJKLAPPSETE OPPFELLBART
Veggmontert oppfellbart dusjsete 500x450mm gir god og sikker 
sittekomfort. Dusjsetet er produsert  i varmt og behagelig mykt 
PUR-skum for optimal ergonomi og komfort. Alle kanter og 
hjørner er avrundet og det har en solid gripekant for økt sik-
kerhet. Hull i bakkant av sete for avledning av vann. Iht. DS/ISO 
17966:2016 er maks. brukervekt testet til 150kg.

40-43016

RYGGSTØTTE MED ARMSTØTTE STRAIGHT
Ryggstøtte og armstøtter til dusjsete. Ryggstøtte 440x300mm 
er produsert i varmt og behagelig mykt PUR-skum for optimal 
ergonomi og komfort. Armstøtte Straight, lengde 500mm. med 
en oval form som gir et sikkert grep, fordeler kraften på hele 
håndflaten og brukeren oppnår en sikker bruk. Struktur overflate 
og grunnmateriale i aluminium gir et trygt, varmt og behagelig 
grep. Den oppfellbare armstøtten har store overflater for bedre 
hygiene og enkel rengjøring. Fast veggmontert. Maksimal belast-
ning av armstøtter 50kg pr. arm.

40-43025

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

KORT RYGGSTØTTE
Ryggstøtte til toalettløfter med standard toalettskål. Gir bruker 
en solid og behagelig støtte. Ryggstøtte er produsert i  varmt 
og behagelig mykt PUR-skum for optimal ergonomi og komfort. 
Fastmontert, ikke høydejusterbart.

40-45101

RYGGSTØTTE TIL 70CM TOALETT
Ryggstøtte til toalettløfter med 700mm dyp toalettskål. Kan 
innstilles 100mm i dybden og gir bruker en solid og behagelig 
støtte. Ryggstøtten er produsert i varmt og behagelig mykt PUR-
skum for optimal ergonomi og komfort.
Fastmontert, ikke høydejusterbart.

40-45100

DUSJKLAPPSETE OPPFELLBART
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DUSJSTENGER OG GREP

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

DUSJSTANG, L-FORM MED HÅNDDUSJHOLDER
Dusjstang L-form med hånddusjholder 1000x450mm. Ø32mm. 
Hvit. Kan vendes både høyre og venstre.
Iht. DS/ISO 17966:2016 er maks. brukervekt testet og godkjent til 
200kg.

40-44112

DUSJSTANG L-FORM
Ø32mm., hvit. Kan vendes både høyre og venstre. Belastningste-
stet og sikker til og med 400kg.
Iht. DS/ISO 17966:2016 er maks. brukervekt testet til 200kg.

40-44052

GREP TIL SKAP
Støttehåndtak 600mm. Ø32mm. Hvit. Belastningstestet og sik-
ker til og med 240kg.
Iht. DS/ISO 17966:2016 er maks. brukervekt testet til 200kg.

40-44109
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SPEIL, BESLAG OG LYS

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

SPEIL
900x600x4mm

40-44160

SPEIL
900x900x4mm

 
 

40-44161

SPEILBESLAG
Speilbeslag ø19x30, 4 stk. Polert rustfritt stål

40-44172

SPEILBESLAG EASY
4 stk. forkrommet.

40-44171

LYSARMATUR
Lengde 600mm. med norsk eluttak.

40-44183
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PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

HÅNDVASKARMATUR SAGA
Ettgreps-armatur for betjening med en hånd. Mulighet for be-
grensing av temperatur og vannmengde.
Mengdebegrenset til 6 l/min. 100mm fra senter til tut. Forkrom-
met.

40-44040

HJELPEGREP TIL ORAS SAGA
Hjelpegrep for enklere betjening til Oras Saga håndvask- arma-
tur. Forkrommet.

40-44041

HÅNDVASKARMATUR ELECTRA
Berøringsfri håndvaskarmatur. Batteridrevet. 115mm fra senter til 
tut. Forkrommet.

40-44045

HÅNDVASKARMATUR CLOVER EASY
Ettgreps-armatur for betjening med en hånd. Forlenget grep 
115mm for brukere med kort rekkevidde og mer ergonomisk 
betjening. Med X-change system så man enkelt kan skifte ut  
blandebatteri eller skifte til annen X-change armatur. 117mm fra 
senter til tut. Forkrommet.

40-44044

HÅNDVASKARMATUR NAUTIC RH GREP
Brukervenligt ettgreps armatur med forlenget tut og grep. 
Den lange tuten sørger for at vannstrålen kommer godt frem 
i vasken, 150mm fra senter til tut . Det forlengete grep gir økt 
brukervennlighet. Forkrommet.
OBS: Kan ikke anvendes på Svingbar Vask. 

40-44046

HÅNDVASKARMATUR MEDIPRO 5510B
Etgrebsbatteri for betjening med én hånd. 120mm fra cen-
ter til tud. Forkromet. Anvendelig til hospitaler: Laminært 
flow=minimerer dannelsen af aerosoler. 

40-44232

HÅNDVASKARMATURER

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

SKAB
Høyskap 1800x400x480 (HxBxD). Skapet tilbyr økt tilgjenge- 
lighet og er designet med en dør øverst og 2 skuffer plassert 
nederst. De 2 skuffene  i bunnen av skapet gir rullestolbrukere 
bedre tilgang. Dør samt skuffer leveres med softclose. 

40-44140

SKAB
Høyskap 1800x400x480 (HxBxD). Skapet tilbyr økt tilgjenge-
lighet og er designet med en dør øverst og 2 skuffer plassert 
nederst. De 2 skuffene i bunnen av skapet gir rullestolbrukere 
bedre tilgang. Dør samt skuffer leveres med softclose. Inklusiv 2 
stk. eluttak. (skal monteres av elektriker).

40-44149

HØYSKAP
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HÅNDDUSJ APOLLO
Hånddusj Apollo, forkrommet. 

40-44049

HÅNDDUSJ APOLLO 3F
Hånddusj Apollo 3 funksjoner. 

40-44231

HÅNDDUSJ BIDETTA
Hånddusj Bidetta med låseknapp. Hvit.

40-44050

HÅNDDUSJ PLUS
Hånddusj, 3 innstillinger, forkrommet.

40-44053

HÅNDBRUSER MEDIPRO
Håndbruser. Ergonomisk greb. Kan rengøres i autoklave. 
Desinficerbar. Anvendelig til hospitaler

40-44234

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

DUSJARMATUR NOVA
Termostatisk dusjarmatur med hjelpegrep - både til tempera- 
turregulering og mengderegulering. Temperaturreguleringen 
har skoldesperre. Vannmengden styres av en keramisk spindel. 
Smussfiltre og tilbakeslagsventil medfølger.
Forkrommet.

40-44048

DUSJARMATUR TMC
Dusjarmatur med hjelpegrep til temperatur og vannmengde. 
Skoldesperre.
Forkrommet.

40-44052

DUSJARMATUR THERMIXA 300
Dusjarmatur med hjelpegrep til temperatur og vannmengde. 
Moderne design og ergonomisk optimale grep.
Skoldesperre. 
Forkrommet.

40-44230

DUSJARMATUR, HÅNDDUSJ OG SLANGER

25

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

DUSJSLANGE 2000MM
2000mm lang dusjslange. 
Forkrommet.

40-44240

DUSJSLANGE 3000MM
Dusjslange ekstra lang 3000mm lang, plastbelagt overflate for 
bedre hygiene og enkel rengjøring, hvit.

40-44063

DUSJSLANGE 2000MM
2000mm lang dusjslange. Forkrommet.

40-44240
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ØVRIGE PRODUKTER

PRODUKTBESKRIVELSE V-NR.

GLASSHYLLE
Glasshylle
V-nr.: 40-44201

Hylle 58,8x13,5cm. Polert rustfritt stål og glass.

40-44201

TOILETRULLEHOLDER
Veggmontert toalettpapirholder. Polert rustfritt stål.

40-44095

KNAGGER RUSTFRIT STÅL
Håndklekrok.  2 stk. Rustfritt stål.

40-44193

TOALETTBØRSTE
Veggmontert toalettbørsteholder inkl. skål og børste. Polert 
rustfritt stål.

40-44094

26

ROPOX DATAARK

DUSJHYLLE
Dusjhylle som kan henges på alle vannrette støttehåndtak, 
245x105mm. Krom. Dusjhyllens konstruksjon sikrer optimal 
støtte da støttestangen ikke blokkeres. Utformet så det ikke er 
smussansamlinger for forbedret rengjøring og hygiene.

40-44130

HØYDEJUSTERING SETE/RYGG
Høydejustering til Dusjsete og Ryggstøtte. Individuell høyde- ju-
stering foretas lett og enkelt av den enkelte bruker uten bruk av 
verktøy. Høydejustering 125mm.

40-43043

AVFALLSBEHOLDER
Vegghengt avfallsbeholder, 300x303x142 (HxBxD), 
Hvit aluminium.

40-44150

STOKKEHOLDER
Stokkeholder. Hvit

40-44260



VASK - HØYDEJUSTÉRBAR UTEN DOCK-IN TILBEHØR TILBEHØR

Synlig installasjon 
varenr.: 40-41130

Skjult installasjon 
varenr.: 40-41140

Tilbehør: Håndsveiv 
varenr.: 40-42170

Tilbehør: Dock-in
varenr.: 40-40069 ROPOX SWINGLINE VASK

”Når det skal være 
enkelt å nå håndvasken”

EN FLEKSIBEL VASK, SOM GJØR 
DET ENKLERE Å FÅ VASKET 
HENDENE
 Den svingbare vasken er egnet for både sittende 
og stående brukere. Den kan justeres i høyden, og 
den kan dreies 180°, så man kan trekke den bort til 
der brukeren er.

Fordi vasken kan trekkes bort til toalettet, er 
spesielt bevegelseshemmede brukere fornøyde 
med den. Det betyr nemlig at de ikke behøver å 
reise seg for å vaske hendene, men i stedet kan 
trygt bli sittende på toalettet.

For rullestolbrukere er den svingbare vasken også 
praktisk. Man kan flytte vasken etter behov og 
f.eks. plassere vasken i hjørnet, når man har bruk 
for plass til å snu rullestolen.

Håndvask med løfteenhet kan lett høydejusteres 
etter behov. Et enkelt design uten smussfeller, så
det er enkelt å gjøre rent.

TILBEHØR

 VARIANTER/MODELLER

ROPOX SWINGLINE VASK

Overløpspropp 
varenr.: 40-40935

Tilbehørskit uten veggbe- 
slag/ med veggbeslag
varenr.: 40-41145/4041150

Hjelpegrep
varenr.: 40-44041

Oppbevaringsbakke 
varenr.: 40-41146

ARMEN SVINGER 180°

VASKEN SVINGER 180°

Vannlås
varenr.: 40-41170

Høydejustering: 15 cm for vask uten Dock-In
 20 cm for vask med Dock-In

Maks. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016 er maks.
  brukervekt 200kg i Dock-In og  

 120kg uten Dock-In

N
o.

 1
96

22
20

 0
11

8

PULS as  · Norge Tel.: +47 22 30 05 00 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstilt i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

VASK - FAST HØYDE TILBEHØR

Synlig installasjon 
varenr.: 40-41110

Skjult installasjon 
varenr.: 40-41120

Tilbehør: Dock-in 
varenr.: 40-40069

VASK - HØYDEJUSTERBAR MED DOCK-IN

Venstre modell 
 varenr.: 40-40072

Høyre modell 
varenr.: 40-40071

Vær oppmerksom på at alle løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin/autoklav.

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.
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ROPOX SUPPORTLINE VASK

”Gjør hverdagen enklere 
med den rette støtten”

 EN ROBUST VASK, SOM KAN 
INNSTILLES ETTER DINE BEHOV
 En supportvask er spesielt velegnet til 
bevegelseshemmede brukere, fordi man kan bruke 
vaskens integrerte, ergonomiske grep som støtte og 
hjelp for å reise eller sette seg.

Man kan innstille vasken i høyden og tilpasse den 
etter den enkelte brukers fysikk. Den kan også 
enkelt skyves til siden, så den kan plasseres der det 
er mest bruk for det.

Det er enkelt å holde vasken ren på grunn av den 
rengjøringsvennlige formen, og selv om vasken er 
svært robust og stabil, har den allikevel et enkelt og 
stilrent uttrykk.

De solide støttegrepene sikrer at det er trygt å 
støtte seg til vasken, samtidig som man beveger seg 
rundt i rommet.

TILBEHØR

VARIANTER/MODELLER

N
o.

 1
96

22
21

01
18

ROPOX SUPPORTLINE VASK

 Overløpspropp 
varenr.: 40-40935

For optimalt valg av armatur 
til vasken kontakt Puls as

Vann og avløpskit
varenr.: 40-44020 (Vask Manual, Basic, Fixed) 
varenr.: 40-44034 (Vask Electric)
varenr.: 40-44031+32 (Vask Manual)
 

Deksel
varenr.: 40-44023+24 (elektriske)
varenr.: 40-44027+28 (Manuelle)
varenr.: 40-44021+22 (Basic & faste)

Fast betjening - elektrisk 
varenr.: 40-44026

Sideforskyvning
varenr.: 40-44030 
(Vask Manual og Electric)

Høydejustering: Model Basic / Manual 71-101 cm
                             Model Electric 71-96 cm

Sideforskyving: Forskyvningen er 35 cm 
                            
Maks. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016 er maks.   

 brukervekt 400kg.

VASK FIXED - FAST HØYDE

Venstre modell 
varenr.: 40-44010

Høyre modell 
varenr.: 40-44011

VASK BASIC - PERIODISK JUSTERING

Venstre modell 
varenr.: 40-44012

Høyre modell 
varenr.: 40-44013

VASK MANUAL - JUSTERING HÅNDSVEIV

Venstre modell 
varenr.: 40-44014

Høyre modell 
varenr.: 40-44015

VASK ELECTRIC - ELEKTRISK JUSTERING

Venstre modell 
varenr.: 40-44016

Høyre modell 
varenr.: 40-44017

PULS A/S · Vålerveien 159 · 1599 Moss · Norge  Tel.: +47 2230 0500 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

Vær oppmerksom på at alle løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin/autoklav.

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.

Spesielt vann og avløpskit 
skal anvendes - kontakt 
Puls as

Variant Vaske Electric er inkl. vann og avløpskit.
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ROPOX SLIMLINE VASK

NÅR MAN GJERNE VIL HA VASK OG SPEIL I 
EN SAMLET, SMAL OG ELEGANT LØSNING
Med SlimLinevasken får man speil og vask i en samlet enhet. Derfor 
passer speilet alltid i høyden, uansett om brukeren sitter i rullestol 
eller er stående. Høyden justeres elektrisk ved et enkelt trykk på 
bryteren, som sitter like under speilet og derfor alltid er innenfor 
rekkevidde.

 Det er tre typer håndvasker å velge imellom, og hver håndvask er 
spesielt egnet til bestemte brukeres behov:
- Standard: En enkel og stilren vask til brukere uten spesielle  
 behov
- Support: En vask med bedre tilgjengelighet og integrerte  
 grep, som øker sikkerheten, for brukere med nedsatt  
 funksjonsevne
- Hospital: Vask med buet forkant til sykehusmiljøer.

Håndvaskene er enkle å installere. Man  derfor skifte ut håndvasken 
til en annen variant, hvis behovet endres med tiden. SlimLine-
vaskene er enkle å rengjøre, så man kan holde et høyt hygiene-nivå.

”Den optimale vask til både 
sittende og stående brukere”

TILBEHØR

VARIANTER/MODELLER

N
o.

 1
96

22
34

 0
31

8

ROPOX SLIMLINE VASK

Fleksibelt VVS avløpskit 
varenr.: 40-15612

Lysarmatur lengde 600 mm
u. el-stikk
varenr.: 40-44182

Deksel SlimLine unit
varenr.: 40-15610

Håndbetjening med spiral-
kabel for Slimline
varenr.: 40-15630

Høyde justering:  70-100 cm

Maks. brukervekt: DS/ISO 17966:2016
(maks. brukervekt iht. skjema)

ELEKTRISK ENHET  

ENHET
152x70x5,8 cm

200 kg
varenr.: 40-15607

VASKER - KOMPLETT ELEKTRISK

STANDARD
152x70x50,8 cm

200 kg
varenr.: 40-15603

SUPPORT
152x70x55,8 cm

200 kg
varenr.: 40-15601

HOSPITAL
152x70x60,8 cm

120 kg
varenr.: 40-15605

PULS A/S · Vålerveien 159 · 1599 Moss · Norge  Tel.: +47 2230 0500 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

Overløpspropp 
varenr.: 40-40935

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.

Kan leveres med eller uten vask.
Med vasken medfølger blandebatteri, fleksibelt VVS avløpskit og installasjonsdeksel.
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ROPOX STANDARDLINE VASK

”En kvalitetsvask til både 
private hjem og institutioner”

NÅR DU VIL HA EN HØYDEJUSTERBAR 
VASK SOM HOLDER ÅR ETTER ÅR
 StandardLine vasken er et godt valg dersom man ønsker 
en brukervennlig kvalitetsvask. Man får en håndvask i et 
stilrent design, som både kan brukes i private hjem og på 
institusjoner og sykehus.
Vaskens høyde justeres elektrisk, og man velger selv om 
betjeningen skal plasseres på høyre eller venstre side. På 
den måten kan man tilpasse produktet best mulig etter den 
enkelte brukers behov.
Man kan velge mellom tre typer av håndvasker, så man er 
sikker på å få den variant som passer best til dem som skal 
anvende vasken:
- Standard: En enkel og stilren vask til brukere uten   
 spesielle behov
- Support: En vask med bedre tilgjengelighet og   
 integrerte grep, som øker sikkerheten for brukere   
 med nedsatt funksjonsevne
- Hospital: Vask med buet forkant til sykehusmiljøer.

 Uansett hvilken StandardLine-variant man velger, er man 
sikker på å få en vask som holder i mange år, og som også er 
enkel å rengjøre.

TILBEHØR

VARIANTER/MODELLER

N
o.

 1
96

22
35

 0
31

8

ROPOX STANDARDLINE VASK

Fleksibelt VVS avløpskit 
varenr.: 40-14776

Trådløs fjernbetjening, IR 
varenr.: 30-72002

Høyde justering:    30 cm

Maks.brukervekt:  200 kg
(iht. DS/ISO17966:2016)                               

ELEKTRISK ENHET

ENHET
66x12x73 cm 

varenr.: 40-14770

VASKER – KOMPLETT ELEKTRISK

STANDARD
66x57x73 cm 

varenr.: 40-14771

SUPPORT
66x62x73 cm 

varenr.: 40-14772

HOSPITAL
66x67x73 cm 

varenr.: 40-14773

PULS as  · Norge Tel.: +47 22 30 05 00 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstilt i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

Overløpspropp 
varenr.: 40-40935

Kan leveres med eller uten vask.
Med vasken medfølger blandebatteri og fleksibelt VVS avløpskit.

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.
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 ROPOX TOALETTLØFTER

”Når du vil klare mer 
personlig pleie uten hjelp”

KOM ENKLERE OG SIKRERE AV 
OG PÅ TOALETTET
 De fleste vil gjerne klare den personlige hygiene 
uten hjelp fra andre. En toalettløfter er et
av de hjelpemidler som gjør at man kan være 
selvhjulpen i å komme på toalettet. Den gjør 
det svært lett og ubesværet å sette seg ned på 
toalettet og ikke minst å reise seg opp igjen.

Toalettløfteren hever og senker brukeren til den 
beste sittende eller stående stilling. Den er enkel å 
innstille  til den beste høyde både for brukeren og 
en eventuell hjelper.

Med de avrundede hjørnene og kantene skader 
man seg ikke, og den rengjøringsvennlige 
utformingen gjør toalettløfteren enkel å holde 
ren, så man kan sikre en god hygiene.

TILBEHØR

VARIANTER/MODELLER

ROPOX TOALETTLØFTER

Toalettstøtter, med 
høydejusterbar enhet. 
For flere valgmulighe-
ter, se datablad.

For riktig valg av toalett 
kontakt Puls as.

Lang ryggstøtte 
varenr.: 40-45100

Kort rygg-
støtte varenr.: 
40-45101

Høydejustering:  Elektrisk/ Manuell 40 cm
                Basic 20 cm

Maks. belastning: Testet til og med 600kg
  Iht. DS/ISO 17966:2016 er 
  maks. brukervekt 400kg

TOALETTLØFTER

Electric
varenr.: 40-45020

Manual
varenr.: 40-45030

N
o.

 1
96

22
23

 0
11

8

PULS as  · Norge Tel.: +47 22 30 05 00 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstilt i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.

Toalettløfterenhet i bunnposisjon: Model Electric / Manuell 118 x 79 x 20,5 cm. 

Sisterne er med dobbel spyling 6 og 3 liter.

12 cm
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 ROPOX DUSJSETE OPPFELLBART

”Hvis du vil 
spare på kreftene”

GIR DEG MULIGHET TIL Å HVILE 
BEINA UNDER DUSJING
Dusjsetet gir mulighet til å sitte trygt og behagelig 
mens man dusjer.

Setet tar ikke stor plass da det kan slås opp når 
det ikke er i bruk. Det er mykt å sitte på, og det er 
laget i et slitesterkt og isolerende materiale, så det 
ikke føles kaldt på huden.

Setet er laget med en stor sitteflate og en god 
gripekant, så man sitter trygt og godt.

Man kan enkelt tilpasse setet etter individuelle 
behov ved å justere det i høyden, og hvis man 
ønsker mer støtte, kan man velge et ryggstøtte 
med eller uten armstøtter.

TILBEHØR

VARIANTER/MODELLER

ROPOX DUSJKLAPPSETE

Høydejustering til sete og ryggstøtte 
varenr.: 40-43043

Høydejustering til sete 
varenr.: 40-43044

Høydejustering:  12,5 cm

Maks. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016 er maks.
   brukervekt 200kg med ben 
  og 150kg uten ben

 Det er mulig å slå dusjklappsetet og armstøttene (enkeltvis) opp. Dette gir mer plass i baderommet.

PULS as  · Norge Tel.: +47 22 30 05 00 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstilt i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.

N
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24
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DUSJSETE

Med støtteben
varenr.: 40-43011

Uten støtteben
varenr.: 4043016

RYGGSTØTTE

Med armstøtter 
varenr.: 40-43025

Uten armstøtter 
varenr.: 40-43030
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 ROPOX TOALETTSTØTTER

”Bli mer 
selvhjulpen”

NOE Å STØTTE SEG TIL
Toalettstøtter er en god hjelp. Dersom man har 
bruk for trygghet når man skal av og på toalettet. 
Den ergonomiske formen gjør dem behagelige å 
holde på, og de rengjøringsvennlige overflatene 
gir god hygiene.

Da de er designet med to høyder og har en 
sklisikker overflate, har man et godt grep fra både 
sittende og stående stilling. Har man bruk for 
litt ekstra hjelp til å reise og sette seg, kan man 
montere hjelpehåndtak.

Toalettstøttene kan høydejusteres så de passer til 
den enkelte bruker.

Har man bruk for ekstra plass i rommet, kan 
støttene slås helt opp i loddrett stilling.

TILBEHØR

VARIANTER/MODELLER

ROPOX TOALETSTØTTER

 Høydejusterbar enhet 
(justeres med verktøy) 
varenr.: 40-40906

Høydejustérbar enhet 
(justeres uten verktøy) 
varenr.: 40-40907

Toalettrullholder 
varenr.: 40-40910

Hjelpehåndtak
varenr.: 40-40925

Høydejustering:   12 cm

Maks. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016     
  er maks. brukervekt   

 iht. skjema

N
o.

 1
96

22
22

 0
81

8

PULS as  · Norge Tel.: +47 22 30 05 00 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstilt i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.

WAVE - 90 CM

155 kg
varenr.: 40-40115

155 kg
varenr.: 40-40125

283 kg
varenr.: 40-40145

WAVE - 76 CM

213 kg 
varenr.: 40-40151

STRAIGHT - 90 CM

155 kg
varenr.: 40-40110

155 kg
varenr.: 40-40120

283 kg
varenr.: 40-40140

Kan også brukes til Ropox Toalett 

STRAIGHT - 76 CM

213 kg/283 kg 
varenr.: 40-40150/40-40152

Kan også brukes til Ropox Toalett 
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 ROPOX DUSJSTENGER OG STØTTEHÅNDTAK 

”Få ekstra støtte og bli mer 
selvhjulpen i baderommet”

KOM TRYGT RUNDT MED 
STØTTEHÅNDTAK
 Støttehåndtak og dusjstenger gir den selvhjulpne 
bruker noe solid å støtte seg til, dersom man 
trenger litt ekstra støtte.

Støttehåndtakene finnes i mange lengder og 
utforminger, så de kan plasseres best mulig i 
forhold til brukerens behov og baderommets 
innredning.

Det er god omkrets på støttehåndtakene, så man 
har et godt og solid grep om dem. De er designet 
uten smussfeller, for å bidra til  en god hygiene.

Høydejustering av hånddusjen er brukervennlig, da 
den enkelt kan justeres med en hånd.

VARIANTER/MODELLER

ROPOX DUSJSTENGER 
OG STØTTEHÅNDTAK 

Maks. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016 er
   maks. brukervekt iht. skjema.
OBS:  Ved horisontal belastning    
        testet til maks brukervekt på 

453kg

PULS as  · Norge Tel.: +47 22 30 05 00 · kundeservice@puls-norge.no · www.puls-norge.no

Fremstilt i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.
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Dusjhylle
varenr.: 40-44130

GREP

200 kg
varenr.: 40-44108 hvit
varenr.: 40-44118 grå

200 kg
varenr.: 40-44109 hvit
varenr.: 40-44119 grå

200 kg
varenr.: 40-44110 hvit
varenr.: 40-44120 grå

200 kg
varenr.: 40-44126 hvit
varenr.: 40-44127 grå

200 kg
varenr.: 40-44128 hvit
varenr.: 40-44129 grå

DUSJSTENGER INKL. HOLDER

453 kg
varenr.: 40-44111 hvit
varenr.: 40-44121 grå

200 kg
varenr: 40-44112 hvit
varenr.: 40-44122 grå

200 kg
varenr.: 40-44113 hvit
varenr.: 40-44123 grå

De solide støttehåndtakene og dusjstengene fås i forskjellige lengder og fasonger. 
Alle har antibakterielle overflate.
De L- og T-formede modeller kan speilvendes etter behov.

40 cm 60 cm 80 cm 105 cm 80 x 60 cm

100 cm 100 x 45 cm 113,5 x 42,5 x 52,5 cm
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K

OM PULS 

Puls er en betydelig aktør i det norske helsemarkedet
Puls er et selskap som ble etablert i 1973 som leverer produkter av høy kvalitet fra store 
internasjonale produsenter. Puls består av 3 salgsdivisjoner, samt administrasjon- og 
logistikkfunksjoner. Vi er lokalisert i Moss, og har en godt kvalifisert og stabil arbeidsstokk. Vi er 
35 ansatte i selskapet.

Divisjon Homecare
Divisjon Homecare leverer produkter og tjenester til NAV Hjelpemiddelsentralene, kommuner 
og entreprenører. Divisjonen har produkter og løsninger innen sengerom, bad/stellerom/ 
toalett, kjøkken og arbeidsbord som bidrar til å øke selvstendigheten til eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne. Homecare har en egen dedikert landsdekkende salgsavdeling med 
erfarne produktspesialister.

 BORD

FLOTTE 
HØYDEJUSTERBARE BORD 

TILPASSET INDIVIDUELLE 
BEHOV

KJØKKEN

FLEKSIBLE OG 
HØYDEJUSTERBARE 

KJØKKENLØSNINGER

BADEROM

INNOVATIVE OG 
SPENNENDE PRODUKTER I 

ET FLOTT DESIGN

Copyrights © Alle rettigheter er forbeholdt Ropox A/S 2017
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