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Cirkulärt grepp 
Cirkulärt grepp är ett tillbehör till Gripo-stången och har utveck-
lats för att ge användaren möjlighet att röra sig hela vägen runt 
stången, på ett säkert och tryggt sätt.

Gummiklädseln bidrar även till att användaren får ett säkert och  
stadigt grepp.

Förutom att ge stöd när du rör dig, kan det cirkulära greppet även 
användas som hållpunkt i just det läge användaren befinner sig i, 
för att möjliggöra användande av båda händerna.

Genom att kroka i en arm i bågen och därmed ge stöd till arm- 
hålan, kommer användaren att ha båda händerna tillgängliga, vilket 
är praktiskt till exempel när man klär på sig.

Cirkulärt grepp monteras på Gripo-stången med hjälp av 2 st 
universalkoppling 22/40/22 som medföljer.

Tillbehör till Gripo D30, D40

CIRKULÄRT GREPP FINNS I TVÅ STORLEKAR
ART. NR. 35281 - D30 
ART. NR. 35280 - D40



Rotation med 12 låspunkter.

svancare.se

Multigrepp
med rotationsfäste  
Multigrepp ger användaren möjlighet att röra sig 360 grader runt 
sin Gripo-stång genom att ge en säker fixeringspunkt under rö-
relsen. Multigrepp har 12 låspunkter (var 30:e grad) runt stången.
 
Genom att lyfta Multigrepp uppåt gör rotationsfästet det enkelt 
att rotera Multigrepp till önskad position. Greppet låses enkelt 
på plats genom att försiktigt trycka ner det, och då låser det sig 
automatiskt på plats. Rotationsfästet monteras på stången med 
hjälp av en insexnyckel som ingår. Multigrepp kan enkelt monteras 
med 2 st universalkoppling 22/40/22 om rotationsfunktionen inte 
önskas.

Gummiklädseln ger också ett säkert och stadigt grepp.

Tillbehör till Gripo

ART. NR. 35315 

Halkskyddsplatta
inkl bottenplatta  
Halkskyddsplatta inkl bottenplatta, är en bottenplatta försedd 
med gummi som förhindrar stången från att glida i t ex badrum.
Bottenplattan med halkskydd monteras på samma sätt som 
standard bottenplattan. 

Vi rekommenderar att halkskyddsplattan används i våtzoner. Den 
behövs dock inte generellt i våtrum, utan bör användas då stången 
monteras i duschen och utsätts för rinnande tvålvatten.

Tillbehör till Gripo

ART. NR. 35007 


