
Alle, der har arbejdet i plejesektoren kender problemet 
med at hjælpe gangbesværede mennesker ind til 
spisebordet og ud igen.

Man har prøvet med glidehjul på stolenes forben, men 
den løsning giver løfteskader hos personalet. Man har 
udviklet stole-løftere, men de er i vejen, når man ikke 
bruger dem og aldrig i nærheden, når man har behov 
for dem.

Skub-Let™ er så indlysende genial, at man kan undre 
sig over, at ingen har tænkt på den før. 

Den monteres permanent på stolen, så den er altid 
klar til brug. Og fordi det patenterede design udnytter 
vægtstangsprincippet, kan man uden brug af kræfter 
flytte en person, der vejer op til 130 kg ind til bordet 
og ud igen.

Det bliver ikke lettere!

Vigtigste standardfunktioner

• Monteres let både på træstole og stole med metalstel

• Ingen belastning af hjælperen

• En rolig forflytning ind til bordet og ud igen

• Altid klar til brug

• Ingen elektronik og batterier, der skal lades op

• Ideelt arbejdsmiljø for hjælperen og øget effektivitet

• Ideel til den hjælpende ægtefælle

• Max brugervægt: 130 kg

Skub-let/130
Glidehjul til almindelige stole



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max. kapacitet (SWL) 130 kg
Bredde 400 mm
Dybde 510 mm
Højde 75 mm
Afstand mellem stoleben, min/max:

ca. 400-500 mm

MDD93/42/EEC 
Class I
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Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. 
Winncare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Skub-Let™ er CE-mærket 
Skub-Let er patenteret. Skub-Let er et 
varemærke, der tilhører 
Winncare Nordic ApS

* For yderligere specifikationer - kontakt salg

Skub-let kan monteres på både træ- og 
stålben.

Strop/ophæng af skinne monteres på stel 
eller bundplade
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Et sæt til én stol
består af følgende dele:




