
Den andra sidan av förhöjningsklossen har formen av ett ned-
sänkt kors med en 8 cm Ø rund fördjupning i mitten. Denna 

sida vänds uppåt för att höja antingen sängar med runda 
eller fyrkantiga ben eller sängar med medar. 

Sängbenet placeras i fördjup-
ningen i mitten, vilket ger 
en förhöjning med 35 mm.  

Sängmedar placeras i det 
nedsänkta korset som har två 

olika bredder för bästa passform och stabilitet. 
Förhöjningen för sängar med medar blir 45 mm. 

Sängbord - finesser och fördelar
Attraktiv, diskret design

Stabilt, klarar belastning på 20 kg

Flexibelt, enkelt att justera höjd och lutning

Enkelt att flytta

Enkelt att rengöra

Många användningsområden

Den ena, slätare sidan av förhöjningsklossen har 
formen av ett upphöjt kors med en 8 cm Ø rund 
fördjupning i mitten. Denna sida vänds uppåt 

för användning till sängar med runda eller 
fyrkantiga ben. 

Sängbenet placeras i fördjupningen i 
mitten, vilket ger en förhöjning med 60 mm. 
Genom att placera flera förhöjningsklossar på varandra kan sängen 

höjas med ytterligare 45 mm för varje extra uppsättning klossar.

Ready for life™ har också en dubbelsidig förhöjningskloss som kan an-
vändas för att höja sängar och fåtöljer i flera olika höjdpositioner. 
Vilken sida av klossen som ska vändas uppåt respektive nedåt beror dels 
på om sängen har ben eller medar och dels på hur mycket man vill höja 
sängen.

Sängbordet är mycket stabilt och klarar en belastning på 20 kg. 
Bordsskivan är tillverkad av ett tåligt plastmaterial som är enkelt att ren-
göra och desinficera. 

Underredet är försett med fyra lättrullande hjul 
för enkla förflyttningar. Två av hjulen har bromsar 
som effektivt låser bordet i önskad position.

Sängbord
I Ready for life™ finns ett nytt, smidigt och flexibelt sängbord med många 
användningsområden för både brukare och medhjälpare. 

Sängbordet kan justeras steglöst i höjdled för att användas antingen som 
avställningsyta vid sidan av sängen eller som arbetsplats med bordet 
inkört över sängen eller framför en fåtölj eller rullstol. 

Bordsskivan kan vinklas steglöst för att passa brukaren vid arbete med 
bärbar dator, läsning eller andra praktiska sysslor. De upphöjda kanterna 
förhindrar att böcker eller papper glider av bordet. 

Förhöjningsklossar

Genom att placera flera förhöjningsklossar på varandra kan sängen höjas 
med ytterligare 45 mm för varje extra uppsättning klossar.

Förhöjningsklossen kan också användas till att luta sängen genom att 
endast höja ena änden med klossar. Använd dock inte mer än en kloss på 
höjden vid lutning av sängen.

Diskret design

Stabila, klarar belastning på 500 kg/4 klossar

Smart, flexibel modell

Stegvis anpassning av sängens höjd

Passar de flesta sängar och fåtöljer

Enkla att använda

Enkla att rengöra

Förhöjningsklossar - finesser och fördelar

Vid behov av 
extra avställ-
ningsyta kan 
sängbordet 
förses med en 
sidoskiva. 
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Ready for life™ – ett nytt produktprogram för bättre 
livskvalitet åt alla
Inget liv är det andra likt. Vi har alla olika förutsättningar och våra förutsätt-
ningar förändras dessutom kontinuerligt under hela vår livstid. Bra och 
dåliga saker händer oss alla och, om vi har tur, blir vi alla äldre, dag för 
dag.

Livet, oavsett hur det ter sig, är en gåva, inte en självklarhet. Och det borde 
inte handla bara om att existera eller överleva. Livet är till för att levas. Vi 
behöver inte vara unga och friska och inte heller oberoende för att leva. 
Men vi måste vara redo för livet, ha både vilja och förmåga att leva. 

Funktionshinder, vare sig de är permanenta eller tillfälliga, borde inte vara 
ett hinder för en persons förmåga att leva fullt ut och ha ett tillfredsstäl-
lande liv. Viljan kommer inifrån, och när det handlar om förmågan kan 
Ready for life™ bidra till att förbättra villkoren genom att tillhandahålla 
verktyg som ger alla människor ökad förmåga att leva ett rikt och aktivt 
liv, varje dag i livet. 

Ready for life™ är en serie av hjälpmedel designade för att ge användaren 
bättre förutsättningar att leva ett så bra och aktivt liv som möjligt varje 
dag. Produkterna är speciellt framtagna för att passa de förhållanden som 
råder inom hemvården och andra hemliknande miljöer. Ready for life™ er-
bjuder rätt kvalitet, rätt funktion och rätt prestanda till rätt pris. 

Ready for life™ sovrumstillbehör
Ready for life™ sovrumstillbehör är enkla, smarta och lättanvända produkter 
för en säker och bekväm sovrumsmiljö. Produkterna erbjuder flexibla och 
kostnadseffektiva lösningar på vanliga och frekventa problem och behov, 
både för brukare och för medhjälpare. Ready for life™ sovrumstillbehör har 
design och funktioner som passar i hemvården och andra hemliknande 
miljöer, men de fungerar faktiskt lika bra överallt.

Höjd, totalt _________________________________________ 65-100 cm
Storlek, bordsskiva __________________________________42,5 x 70 cm
Storlek, sidoskiva ____________________________________ 36 x 25 cm
Höjd, underrede __________________________________________ 9 cm
Vikt _____________________________________________________8 kg
Max belastning __________________________________________ 20 kg
Hjul __________________________________________________ Ø 5 cm
Material, bordsskiva/sidoskiva ___________________________ ABS-plast
Material, underrede ____________________________ Pulverlackerat stål

Höjd, totalt ____________________________________________ 70 mm
Diameter, förhöjningskloss ______________________________ 150 mm
Max diameter, sängben __________________________________ 80 mm
Max bredd, sängmedar ____________________________59 mm/69 mm
Max belastning ________________________ 500 kg/4 förhöjningsklossar
Material ______________________________________________ PP-plast

Raiser bed and chair 4 st förhöjningsklossar i grå plast 300300003

Produktspecifikation - Förhöjningsklossar

Bed table sängbord med bordsskiva i vit plast 300400310
Bed table extension  sidoskiva till sängbord i vit plast 300500310

Produktspecifikation - Sängbord

Sängbord och förhöjningsklossar
Ready for life™ sängbord och förhöjningsklossar är smarta och 
lättanvända produkter för en säker och bekväm sovrumsmiljö. 
Produkterna, som har en diskret design, erbjuder stor flexibilitet 
och goda möjligheter till individuell anpassning efter olika brukare 
och behov.

Förhöjningsintervall

1X 2X 3X

60 mm 105 mm 150 mm

35 mm 80 mm 125 mm

45 mm 90 mm 135 mm

UPP

UPP

UPP

Genom att använda 1-3 förhöjningsklossar under varje sänghörn, kan 
sängen höjas med upp till 150 mm beroende på vilken sida av klossen 
som vänds uppåt.




