
Ved å bruke moderne veveteknikker 
i produksjonen av “Smart Loop”-seil-
stroppen blir produktet ensartet 
og enda sterkere, ettersom styrken 
forbedres når hele seilstroppen og 
løkkene er laget i ett stykke.

Easy to use

• Det forenklede designet med stropp 
og slynge vevd i ett stykke gjør den lett 
å håndtere på en trygg måte – også 
med én hånd

• En fargekode som er lett synlig fra alle 
vinkler, gjør det lett å feste slyngen 
riktig på bøylen

•  Mindre materiale – ved festing og 
fjerning av seilstroppen reduseres 
faren for mekanisk skade på huden i 
betydelig grad. En kompakt profil vil 
også forårsake mindre trykk dersom 
stroppen, på grunn av feil, befinner 
seg under stoffet

Mer økonomisk og enklere å 
oppbevare

• Mindre materiale og lavere vekt
• (1 kg per 10 slynger tilsvarer 10 % av 

en reposisjoneringsslynge) – det betyr 
lavere rengjøringskostnad og mindre 
transport for rengjøring

• Forbedret, brettet profil – tar mindre 
plass ved lagring

Sikker i bruk

• Reduserer risikoen for at man utilsiktet 
vikler stroppene inn i gjenstandene 
rundt (rullestol, seng osv.), ettersom 
slyngene er jevnt integrerte i stroppen.

• Reduserer snublefaren, da ubrukte 
slynger bare er en rett seilstropp

• Lett å stikke unna når den ikke er i 
bruk

Patentsøkt
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Møt Guldmanns  
Smart Loops !



Standardstropp med 
påsydde slynger

Engangs-
brukkGjenbrukbar

Smart Loops-stropp
Stropp og slynger vevd i ett stykke

©
 G

ul
dm

an
n 

N
O

-2
78

9_
05

/2
02

1

Smart Loops

Lignende detaljer og  
funksjon som vil føles kjente 
og fungere like bra, om ikke 
bedre: 

• Tydelige og separate løkker
• Tydelig fargedifferensiering skiller løk-

kene fra hverandre – samme ensfarge-
de grå, ensfarget grønn, ensfarget blå, 
grønn stripe, blå stripe

• Smart Loop-stroppen har samme 
lengde og posisjonering av løkkene 
som standardstroppen

 

Forbedringer

• Smart Loops har mindre risiko for å 
henge seg opp i utstyr eller være en 
hengende snublefare

• Tar opp mindre plass i bruk og når den 
ligger lagret

• Mindre totalvekt – reduserer kostnader 
til vask og drift  

Tips

• Når de er nye, vil Smart Loop-ene 
på stroppene være mer lukket; med 
tiden, og etter hvert som de blir brukt, 
vil Smart Loops være noe mer åpne i 
hvileposisjon

• For å åpne en Smart Loop plasserer 
du to fingre inni slyngen og vider 
slyngen ut for å kunne henge den på 
kroken 
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