
Vägg yVägg skensystem 

Rörelsefrihet – för mer tid till omsorg

Systemet är diskret och enkelt att 
använda och installera i både nya och 
befintliga fastigheter

Det väggmonterade skensystemet är en 
säker, bekväm och effektiv lösning för att 
lyfta och förflytta personer med funktions-
nedsättning. Systemet kan även användas 
för gång- och balansträning och som stöd 
vid skötsel av den personliga hygienen.

Väggskenan kan monteras direkt på alla 
typer av väggar, och den flexibla travers-
skenan kompenserar automatiskt för 
eventuell snedhet på upp till  80 mm.

Det väggmonterade skensystemet 
används med antingen lyftmodulen GH3, 
GH1 / GH1 Q eller lyftmodulen GHZ som 
är inbyggd i traversskenan. När du an-
vänder GH3 laddas lyftmodulen automa-
tiskt i skenan, oavsett var lyftmodulen 
är placerad i skensystemet. GH1, GH1 
Q eller GHZ laddas via handkontrollen i 
laddstationen.

Med ett genomgående skensystem får du 
ett heltäckande och effektivt sätt att hante-
ra förflyttningar mellan olika rum, t.ex. från 
sovrum till badrum.

När systemet inte används är det i det 
närmaste osynligt eftersom lyftmodul, 
lyftbygel och sele kan förvaras i skåpet. 
Lyftmodulen är tillgänglig från båda 
rummen eftersom skåpet kan öppnas från 
båda sidor av väggen.

Väggskenan är förberedd för installation 
av LED-belysning (tillval). Skenan kan 
också användas för upphängning av 
diverse föremål, till exempel tavlor, pryd-
nadsföremål eller gardiner.
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Diskret och elegant

• Systemet smälter in perfekt 
i alla tänkbara miljöer och 
blir närmast osynligt när det 
inte används

• Integrerat dubbelsidigt 
skåp för förvaring av lyft 
och sele

• Laddning av lyftmodul an-
tingen automatiskt i skenan 
(GH3) eller via handkontrol-
len i en laddstation (GH1 / 
GH1 Q, GHZ) 

• Väggskenorna är vita (RAL 
9016) och smälter diskret in 
i de flesta miljöer

Enkel och effektiv

• Enkel att installera
• Enkel att ta ned och återan-

vända
• Kan monteras direkt på alla 

typer av väggar
• Flexibel traversskena kom-

penserar automatiskt för 
snedheter på upp till 80 mm

Enkelt och flexibelt system

• Genomgående  skensystem
• Komplett täckning och 

effektiv förflyttning från rum 
till rum

• Smidig och bekväm  
glidande förflyttning

• Lätt att använda

Extra funktioner

• Förberedd för installation av 
LED-belysning (tillval)

• Upphängning av tavlor, pryd-
nadsföremål, gardiner m.m.

LED-lampor, upphängningslinor eller 
krokar finns inte i Guldmanns produkt-
sortiment.
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