
Avtals- 

nummer:
DNRGS200149

Garanti:

Garanti ska gälla samtliga produkter 

(exklusive förslitningsdelar) och vara 

minst: 5år för produkgrupp; A-F 

2 år för produktgrupp; G-J 

1 år för produktgrupp; K

Leverans- 

tid:

Leverans av huvudprodukt ska vara 

köparen tillhanda inom;

 5 arbetsdagar för produktområde; B, C, 

D, E, F, K

10 arbetsdagar för produktområde; A,G, 

H, I, J

Produktområde Beskrivning/Brukargrupp Artikel/leverantör

A Säng elektrisk reglerbar, barn-ungdom

Elektriskt reglerbar säng till 

personer 

med funktionshinder från 3-12 

år. 

NordBed Kid - Invacare AB      

Finns i 140x80 cm, 160x80 cm 

samt 179x80 cm

Sängen är avsedd för barn med 

rörelsehinder mellan 3-12 år som 

har en kroppslängd på:       

NordBed Kid Small: 75-125 cm 

NordBed Kid Medium 125-135 cm 

NordBed Kid Large 135-154 cm

B Säng elektrisk reglerbar vuxen

Elektriskt reglerbar säng till 

personer 

med funktionshinder över 12 år. 
NordBed Optimo - Invacare AB

C
Säng elektrisk reglerbar vuxen, tunga 

brukare

Elektriskt reglerbar säng till 

personer med 

funktionshinder  över 12 år som 

väger mer än 180 kg.

NordBed Optimo 120 -  

Invacare AB

D  Säng elektrisk reglerbar vuxen, låg

Elektriskt reglerbar säng till 

personer 

med funktionshinder över 12 år 

där säng ska kunna sänkas för 

att minska fallhöjd

Floorbed 2 - ComfortSystem 

Scandinavia AB

E
Sängryggstöd elektriskt reglerbar med 

motorn placerad utanför ram

Elektriskt sängryggstöd med 

motor placerad 

utanför ram som läggs i personer 

med funktionshinders egen säng 

för att möjliggöra lägesändringar. 

Princess sängryggstöd - 

Caretec i forserum AB

F
Sängryggstöd elektriskt reglerbar med 

motorn placerad innanför ram

Elektriskt sängryggstöd med 

motor placerad 

innanför ram som läggs i 

personer med funktionshinders 

egen säng för att möjliggöra 

lägesändringar.

Comfortabel sängryggstöd med 

Mittplacerad motor - 

ComfortSystem AB

G Sängbord

Bord med låsbara hjul som 

används av person 

med funktionshinder och går att 

använda över säng, fåtölj och 

andra möbler. 

Sonnet Basic - Invacare AB

H Stödhandtag golv-tak

Stödstång som spänns mellan 

golv och tak för 

att ge stöd eller möjliggöra 

förflyttning för person med 

funktionshinder.

Superpole - Now Boarding AB

I
Stöd- och vändhandtag som spänns fast 

mot sängram

Handtag som spänns fast i 

person med

 funktionshinders egen säng för 

att ge stöd eller möjliggöra 

förflyttning. 

Komplett Eva med golvfäste - 

Swereco AB

J Fristående lyftbåge

Fristående lyftbåge som ställs 

vid huvudändan 

av person med funktionshinders 

egen säng för att möjliggöra 

förflyttning längre upp i säng.  

Fristående lyftbåge art nr 896 - 

Human Care AB

Artikel/leverantör Artikel/leverantör

K
Förhöjningsklossar i olika utförande för 

olika möbelben

Klossar för att förhöja olika typer 

av möbler för 

att möjliggöra för person med 

funktionshinder att utföra 

aktiviteter och förflyttningar. 

Langham förhöjningskon A, B 

och C - Euforia AB

Förhöjningskloss art nr 895Q - 

Human Care AB

Förhöjningsklossar 4 

st/paket REKO, 

MAGNUM, BULL, BILL 

och ELEFANT - 

Swereco AB
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