Hjælpemidler til turister og gæster
• Bedre tilgængelighed ved pool og strand
• Gør hotelværelset mere handicapvenligt
• Fleksible løsninger, som nemt kan opbevares mellem brug
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Pool E-185
Med Winncare’s Pool E-185 lift er det muligt at komme trygt og komfortabelt
fra kørestil og ned i bassinet og omvendt. Med liften er man sikret nem adgang
til vandet for brugeren og et bedre arbejdsmiljø for ledsager/badeassistent.
Brugeren placeres i et sejl, en badestol eller på en badebåre (se udvalgt
nedenfor), og sænkes herefter nænsomt ned i basinnet.
Vi kan selvfølgelig også hjælpe med forflytnings- og hygiejnehjælpemidler
til omklædnings- og baderummet.
Klik og
læs mere

• Maks. brugervægt: 185 kg
• Pool E-185 kan placeret fra min. 15 cm. til maks. 50 cm. fra bassinkanten.
• Løftehøjde op til 210 cm.
• Kvalitets styresystem fra LINAK® med nødstop og elektrisk nødfir.
• Indikator med lyd ved lav batterispænding

Vælg det rette forflyningsudstyr ud fra brugerens behov og grad af kropskontrol:

Badestol

Badesejl

Rotationsbase til
støbning ned i gulvet.

Rotationsbase som
fastskrues i gulvet

Badebåre

Marina strandkørestol
Strandkørestolen til vandhundene

De brede dæk gør det nemt at køre i sandet, mens
armlænene, som er monteret med flydepontoner, sørger
for, at stolen ikke synker, når den køres ud i vandet.
En let, men stadig meget robust kørestol, som hurtigt
foldes sammen til transport eller opbevaring.
Mulighed for eget logo på ryglænet.
Klik på videoen nedenfor og se Marina ”in action”.

youtu.be/B4ke7DQV5pA

Øvrige hjælpemidler

Fleksible løsninger, som gør det nemt at tilpasse hotelværelset til gæstens behov

Winncare Nordic har et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder forflytningshjælpemidler, senge og
hygiejneløsninger, som gør, at du nemt kan imødekomme gæstens individuelle behov og ønsker
- og dermed give vedkommende et trygt og godt ophold.
Herunder præsenterer vi et udvalg af hjælpemidler, som er særligt nemme at sætte op og tage ned
igen. Klik på produkterne for at læse mere.
Vil du se hele vores produktudvalg, så klik ind på www.winncare.com eller kontakt en af vores
produktspecialister i dag for at høre mere om dine muligheder.
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Vidste du?
En analyse udarbejdet i 2017 af VisitDenmark viser, at omkring 8% af alle turismeovernatninger i Danmark foretages af personer med fysisk funktionsnedsættelse, og
markedet for såkaldt ’tilgængelig turisme’ er i vækst. Der er derfor et kommercielt
vækstpotentiale i at styrke de danske ferietilbud og –oplevelser for personer med
fysisk funktionsnedsættelse. I den forbindelse har daværende Erhvervsminister Brian
Mikkelsen udtalt:

”Danmark skal være en tilgængelig og attraktiv feriedestination for
alle, og som analysen viser, er der rum for forbedring og udvikling,
når det gælder tilgængeligheden til fx vores skønne natur. Samtidigt
er der også god økonomi for de danske turismeerhverv i at arbejde
mere målrettet med at forbedre oplevelsen for personer med fysisk
funktionsnedsættelse. Tilgængelig turisme er et marked i vækst, så
jeg ser helt klart et potentiale for dansk turisme på det her område.”
Lad os sammen slå et slag for tilgængelig turisme!
Kontakt os i dag og lad os finde den bedste løsning til dine gæsters behov.
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