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ComfortSystem –  vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet

Grindförhöjare ”båGe”
Monteras på den integrerade grindens övre grindbom. Kräver 
verktyg för montering. 

Förutom en förhöjd grind innebär båge att brukaren får ett 
hjälpmedel vid förflyttning från/till sängkanten. Ger ett enkelt 
och stabilt grepp.

Klarar madrasstjocklek upp till ca 18 cm. Passar sängar som är 
200 cm långa. Pulverlackerad metall.  

GRINDFÖRHÖJARe
Sängram SAFIR med integrerad grind i standardhöjd (ej extra hög) kan kompletteras med 

grindförhöjare SMART eller BÅGE. Genom att använda dessa komplement kan tjockare madrass 
eller kombination madrass/bäddmadrass användas.

Grindförhöjare ”smARt”
Monteras enkelt utan verktyg i sängens hörn. Fäll ner, skjut 
ihop och grinden är på plats. Enkel att fälla upp/demontera när 
grinden inte används. Klarar madrasstjocklek upp till ca 25 cm. 
Passar sängar som är 200 eller 210 cm långa. Pulverlackerad 
metall med knut i plastmaterial. 

Artikelnummer 11002100

Artikelnummer 8063

Nedfällt läge Ihopskjutet läge

Monteras på övre grindbom

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Enkel att montera
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Sengerammen Safir med integrert grind i standardhøyde (ikke ekstra høy) kan 
kompletteres med grindforhøyer Smart eller Bue. Ved å benytte disse kan 
madrasstykkelsen eller kombinasjon madrass/overmadrass økes.



C O M F O R T  S Y S T E M

C O M F O R T  S Y S T E M

Comfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • www.comfortsystem.seComfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • info@Comfortsystem.se

ComfortSystem –  vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet

Grindförhöjare ”båGe”
Monteras på den integrerade grindens övre grindbom. Kräver 
verktyg för montering. 

Förutom en förhöjd grind innebär båge att brukaren får ett 
hjälpmedel vid förflyttning från/till sängkanten. Ger ett enkelt 
och stabilt grepp.

Klarar madrasstjocklek upp till ca 18 cm. Passar sängar som är 
200 cm långa. Pulverlackerad metall.  

GRINDFÖRHÖJARe
Sängram SAFIR med integrerad grind i standardhöjd (ej extra hög) kan kompletteras med 

grindförhöjare SMART eller BÅGE. Genom att använda dessa komplement kan tjockare madrass 
eller kombination madrass/bäddmadrass användas.

Grindförhöjare ”smARt”
Monteras enkelt utan verktyg i sängens hörn. Fäll ner, skjut 
ihop och grinden är på plats. Enkel att fälla upp/demontera när 
grinden inte används. Klarar madrasstjocklek upp till ca 25 cm. 
Passar sängar som är 200 eller 210 cm långa. Pulverlackerad 
metall med knut i plastmaterial. 

Artikelnummer 11002100

Artikelnummer 8063

Nedfällt läge Ihopskjutet läge

Monteras på övre grindbom

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Enkel att montera

C O M F O R T  S Y S T E M

C O M F O R T  S Y S T E M

Comfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • www.comfortsystem.seComfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • info@Comfortsystem.se

ComfortSystem –  vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet

Grindförhöjare ”båGe”
Monteras på den integrerade grindens övre grindbom. Kräver 
verktyg för montering. 

Förutom en förhöjd grind innebär båge att brukaren får ett 
hjälpmedel vid förflyttning från/till sängkanten. Ger ett enkelt 
och stabilt grepp.

Klarar madrasstjocklek upp till ca 18 cm. Passar sängar som är 
200 cm långa. Pulverlackerad metall.  

GRINDFÖRHÖJARe
Sängram SAFIR med integrerad grind i standardhöjd (ej extra hög) kan kompletteras med 

grindförhöjare SMART eller BÅGE. Genom att använda dessa komplement kan tjockare madrass 
eller kombination madrass/bäddmadrass användas.

Grindförhöjare ”smARt”
Monteras enkelt utan verktyg i sängens hörn. Fäll ner, skjut 
ihop och grinden är på plats. Enkel att fälla upp/demontera när 
grinden inte används. Klarar madrasstjocklek upp till ca 25 cm. 
Passar sängar som är 200 eller 210 cm långa. Pulverlackerad 
metall med knut i plastmaterial. 

Artikelnummer 11002100

Artikelnummer 8063

Nedfällt läge Ihopskjutet läge

Monteras på övre grindbom

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Enkel att montera

C O M F O R T  S Y S T E M

C O M F O R T  S Y S T E M

Comfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • www.comfortsystem.seComfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • info@Comfortsystem.se

ComfortSystem –  vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet

Grindförhöjare ”båGe”
Monteras på den integrerade grindens övre grindbom. Kräver 
verktyg för montering. 

Förutom en förhöjd grind innebär båge att brukaren får ett 
hjälpmedel vid förflyttning från/till sängkanten. Ger ett enkelt 
och stabilt grepp.

Klarar madrasstjocklek upp till ca 18 cm. Passar sängar som är 
200 cm långa. Pulverlackerad metall.  

GRINDFÖRHÖJARe
Sängram SAFIR med integrerad grind i standardhöjd (ej extra hög) kan kompletteras med 

grindförhöjare SMART eller BÅGE. Genom att använda dessa komplement kan tjockare madrass 
eller kombination madrass/bäddmadrass användas.

Grindförhöjare ”smARt”
Monteras enkelt utan verktyg i sängens hörn. Fäll ner, skjut 
ihop och grinden är på plats. Enkel att fälla upp/demontera när 
grinden inte används. Klarar madrasstjocklek upp till ca 25 cm. 
Passar sängar som är 200 eller 210 cm långa. Pulverlackerad 
metall med knut i plastmaterial. 

Artikelnummer 11002100

Artikelnummer 8063

Nedfällt läge Ihopskjutet läge

Monteras på övre grindbom

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Enkel att montera

C O M F O R T  S Y S T E M

C O M F O R T  S Y S T E M

Comfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • www.comfortsystem.seComfort System Scandinavia AB • Box 4034 • 561 04 Huskvarna • Tel 036-515 90 • Fax 036-500 01 • info@Comfortsystem.se

ComfortSystem –  vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem
- vår erfarenhet din trygghet

Grindförhöjare ”båGe”
Monteras på den integrerade grindens övre grindbom. Kräver 
verktyg för montering. 

Förutom en förhöjd grind innebär båge att brukaren får ett 
hjälpmedel vid förflyttning från/till sängkanten. Ger ett enkelt 
och stabilt grepp.

Klarar madrasstjocklek upp till ca 18 cm. Passar sängar som är 
200 cm långa. Pulverlackerad metall.  

GRINDFÖRHÖJARe
Sängram SAFIR med integrerad grind i standardhöjd (ej extra hög) kan kompletteras med 

grindförhöjare SMART eller BÅGE. Genom att använda dessa komplement kan tjockare madrass 
eller kombination madrass/bäddmadrass användas.

Grindförhöjare ”smARt”
Monteras enkelt utan verktyg i sängens hörn. Fäll ner, skjut 
ihop och grinden är på plats. Enkel att fälla upp/demontera när 
grinden inte används. Klarar madrasstjocklek upp till ca 25 cm. 
Passar sängar som är 200 eller 210 cm långa. Pulverlackerad 
metall med knut i plastmaterial. 

Artikelnummer 11002100

Artikelnummer 8063

Nedfällt läge Ihopskjutet läge

Monteras på övre grindbom

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Enkel att montera

Grindforhøyere

Grindforhøyer ”Smart”

Monteres enkelt uten verktøy i sengens hjørne.  
Fell ned, koble sammen og grinden er på plass.
Enkel å slå opp/demontere når grinden ikke er i bruk. 
Klarer madrasstykkelse inntil ca. 25 cm.  
Passer senger som er 200 eller 210 cm lange. 

Grindforhøyer ”Bue”

Monteres på de integrerte sidegrindenes øvre 
grindbom. Monteres enkelt med umbraconøkkel.

Foruten å forhøye grinden er ”Bue” et hjelpemiddel 
ved forflytning fra/til sengekanten. Gir brukeren  et 
enkelt og stabilt grep.

Klarer madrasstykkelse inntil ca 18 cm.  
Passer senger som er 200 cm lange.  
Pulverlakkert metall.

Monteres på øvre grindbom.

Sengerammen Safir med integrert grind i standard-høyde (ikke ekstra høy) kan kompletteres med grindforhøyer 
Smart eller Bue. Ved å benytte disse kan madrasstykkelsen eller kombinasjon madrass/overmadrass økes.

Grindforhøyer ”Smart”  er enkel å montere

Grindforhøyer ”Smart”  i nedfelt posisjon

Grindforhøyer ”Smart” sammenkoblet

Grindforhøyer ”Bue” monteres på øvre grindbom
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