
Diskret og nemt at bruge og  installere 
i både nye og  eksisterende bygninger

Det vægmonterede skinnesystem er en 
sikker, komfortabel og effektiv løsning til 
løft og forflytning af personer med tab af 
funktionsevne. Systemet kan også bruges 
til gang- og balancetræning samt person-
lige plejeopgaver. 

Vægskinnen kan installeres direkte på alle 
slags vægge og den fleksible travers-
skinne vil automatisk kompensere for 
eventuelle skævheder med op til 80 mm.

Vægskinne systemet kan anvendes 
sammen med GH3, GH1/GH1Q løfte-
modulerne eller med GHZ løftemodulet, 
som er indbygget i traversskinnen. Ved 
anvendelse af GH1/GH1Q samt GHZ fore-
tages opladning via håndbetjeningen i en 
ladestation, hvorimod opladning af GH3 
foregår automatisk i skinnen uanset, hvor 
løftemodulet er placeret i skinnesystemet.

Med et gennemgående skinnesystem – 
hvor traversen føres hen over væggen til 
det tilstødende rum – opnår du komplet 
dækning og effektiv forflytning fra rum til 
rum, f.eks. fra soveværelse til badevæ-
relse.

Når systemet ikke er i brug kan løftemo-
dulet, løftebøjlen og sejlet opbevares i et 
skab, - og er dermed diskret af vejen og 
næsten usynligt. Skabet kan udformes så 
det kan åbnes fra begge sider af væggen 
mellem to rum, hvilket gør løftemodulet 
tilgængeligt fra begge rum.

Vægskinnen er forberedt for mulig installa-
tion af LED lys, hvis dette ønskes. Skinnen 
kan let bruges til ophængning af forskel-
lige ting, såsom malerier, dekorationer 
eller gardiner.

g yVægskinne system 

Frihed til bevægelse – mere tid til omsorg
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Diskret og elegant

• Systemet passer perfekt 
ind i omgivelserne og er 
næsten usynlig, når det 
ikke er i brug

• Integreret to-sidet skab til 
opbevaring af løftemodul 
og sejl

• Ladning af løftemodul 
enten via håndbetjening i 
ladestation (GH1/GH1Q, 
GHZ) eller automatisk op-
ladning i skinnen (GH3)

• Vægskinnerne er hvidlak-
erede og blender diskret 
ind i de fleste omgivelser

Nem og effektiv

• Nem og økonomisk at 
installere

• Let at nedtage og  genbruge
• Installation direkte på alle 

slags vægge
• Fleksibel traversskinne 

kompenserer automatisk 
for skævheder op til 80 mm

Simpelt og fleksibelt system

• Gennemgående 
 skinnesystem

• Komplet dækning og effek-
tiv forflytning fra rum til rum

• Glidende og komfortabel 
forflytning

• Let at bruge

Ekstra funktioner

• Forberedt for mulig 
 installation af LED lys

• Ophængning af malerier, 
dekorationer, gardiner osv.

LED-lys, ophængssnore og kroge er ikke 
tilgængelige i Guldmanns produktsorti-
ment.
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