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Mobil heis og rullestol
for  badeanlegg
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Nordisk Helse Design jobber kontinuerlig med å fremskaffe de beste løsninger innen 
hjelpemidler,  for brukere og for deg som betjener hjelpemidler i arbeidsdagen. 
Vår søken etter produkter av høy kvalitet med gode funksjonelle egenskaper og et attraktivt 
design,  gjøres for at din hverdag skal bli enklere.

NHD leverer en rekke produkter til institusjoner og sykehjem blant annet løftesystemer, senger, 
madrasser, hygiene og ADL.  
Vi tilbyr totalløsninger for personlig hygiene og tilhørende forflytninger. Vi leverer produktene, 
gjennomfører periodiske ettersyn / service og tilbyr gode finansieringsløsninger. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (dtl.) § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private 
virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens 
alminnelige funksjon.  Vi kan hjelpe deg med dette. 

Nordisk Helse Design
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I dusjen - før og etter badet

• Dusjkrakk med roterende sete og høydejusterbare 
ben med anti sklibelegg. Seteplaten har myk 
polstring for god komfort, og små hull slik at 
vannet renner bort. 

  Max brukervekt:  130 kg
  Høyde sete til gulv:  42,5 - 52,5
  Sete diameter:  28 cm
  Vekt:    2,12 kg

• Med fire festepunktene, har dette setet 
to høydejusterbare ben i front for å gi 
ekstra støtte og stabilitet. Ben er utstyrt 
med sklisikre gummitupper og er justerbar. 
Plastsetet er montert på en lakkert 
stålramme. 

 
 Max brukervekt:  110 kg

For personer med nedsatt mobilitet er et klappsete eller en dusjkrakk et nødvendig hjelpemiddel for 
å hindre fall eller andre ulykker,  og for at bruker skal føle seg trygg.  

I dusjrom for funksjonshemmede skal innredningen være tilrettelagt med blant annet håndlister og klappsete. Våre 
klappseter kan enkelt ettermonteres i dusjrommet, alternativt er våre høyderegulerbare dusjstoler eller krakker 
et godt valg som dekker de fleste behov.  Dusjstolene kan leveres med eller uten hjul.  

Dusj for funksjonshemmede

”I dusjrom for funksjonshemmede skal det være minst en spesiell dusjenhet, med innredning som følger; håndlister 
på tre sider, klappsete og hånddusj. Dusj skal ha synlig gradert blandebatteri. Hånddusj kan være demonterbar.”
      Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (dtl.) § 9
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i-Swim

i-Swim er en ny og spennende mobil heis for personer med nedsatt funksjonsevne.  i-Swim er spesielt 
designet med tanke for enkel tilgang i bassengområdet og vann, både for omsorgspersoner og bruker. 

i-Swim gir trygghet ved nedsenking i vann, og bruker kan umiddelbart etter nedsenking i vannet begynne å 
svømme, uten å måtte løsne på seler og seil. 
Brukere kan føle seg trygg under hele prosessen, og omsorgspersoner sparer armer og rygg i motsetning til 
tradisjonelle løftesystemer med seil. 

i-Swim gir trygghet ved løft eller nedsenking i vann. Ingen seler eller seil er nødvendig, bruker setter seg i stolen 
ved egen hjelp eller ved hjelp av ledsager, og det elektriske løftet heiser brukeren opp av vannet.

“Minst ett basseng i hver kommune bør ha kombinert gang- og nedkjøringsrampe. Dette er et krav til basseng ved 
institusjoner for funksjonshemmede. Ved ombygging av eldre anlegg godkjennes badeheis.”  
      Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (dtl.) § 9
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Stilig, robust og teknisk avansert mobilløfter i aluminium / rustfritt stål. 

i-Swim har en relativ lav vekt, og er dermed mer manøvrerbar enn mange andre mobile heiser. Den er 
utstyrt med et patentert tippe- og stabilisatorsystem for økt sikkerhet. 
i-Swim kombinerer moderne design med solid kvalitet, og den ergonomisk utformede sitteenheten gir 
høy sittekomfort for brukeren. 

i-Swim

• Aluminium og rustfritt stål 
• 4 hjul (2 med bremser)
• Parallell løftestruktur
• Pulverlakkert hvit
• Patentert anti-tipp og 

stabiliseringssystem
• 136 kg løftekapasitet
•  Vekt 140 kg
• 2 x 12V batterier
• Opp til 40 sykluser mellom hver 

lading
• Batterilader og lastindikator 
• Nødstoppknapp
• Mål: B 64 x L 124,5 x H 151 cm

Art nr: I-SWIM
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EasyRoller 2

EasyRoller 2 er et bra valg i svømmehall og til basseng. Rullestolen er produsert i 100% miljøvennlig 
thermoplast, uten deler i metall som kan angripes av korrusjon.  Rullestolen er spesielt utviklet for 
bruk i bade - og SPA anlegg.

EasyRoller 2 har ingen løse deler, og krever lite vedlikehold. Den ergonomisk utformede sitteenheten 
gir høy sittekomfort for bruker. 
Rullestolen er konstruert med hull som gjør at sitsen fylles med vann ved nedsenking, og tømmes for 
vann når den kommer opp av bassenget. Vannet blir ikke liggende igjen i stolen.  

EasyRoller 2 kan leveres med ekstra vekt på 3 kg for økt stabilitet på bassengbunn. 
Sikkerhetsbelte kan leveres som tilvalg. 
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EasyRoller

• Parkeringsbremser 
• Tiltsikker
• Klesbeskyttelse 
• Fotstøtte 
• Kjørehåndtak
• Brukervekt maks 150 kg
• B 67 cm x L 82,5 x H 105 cm
• Easy Roller er testet og godkjent i henhold til 

internasjonale standarder og direktiver for 
manuelle rullestoler.

Vanlige rullestoler innholder metall som vil bli ødelagt av klorvann. EasyRoller Pool er den første 
metallfrie rullestolen, og ramme og hjullager vil derfor ikke ruste. Fliser i badeanlegget  vil ikke bli 
ødelagt av rustvann som kan forekomme fra vanlige rullestoler.

Rullestolen har gode kjøre- og snuegenskaper, den er utstyrt med ergonomisk håndtak, manuelle 
bremser, oppvippbare fotstøtter og transparent klesbeskytter. EasyRoller har gode kjøre- og 
snuegenskaper, og bruker kan manøvrere rullestolen selv.  

Art nr: ER2P
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