Lisävarusteet
Kaikki Olli-lisävarusteet ovat helposti
asennettavia ja irrotettavia.

Etutuki
Suojaa käyttäjää kaatumasta eteenpäin ja antaa
tukea eteenpäin nojaukseen.
Kääntyy sekä vasemmalle
ja oikealle 90 astetta.
Asennetaan vakiokädensijan
tilalle.

Aputaso
Pieni aputaso ripustetaan
kätevästi koukustaan kaiteen
varteen
tai
vapaaseen
kiilakiskoon.
Nivelöity taso on kooltaan
24 cm x 24 cm joten sen voit
kiristää sopivaan asentoon
joko vasempaan tai oikeaan
kaiteeseen.

Tukijalka
Jos seinä on kevytrakenteinen,
lisätään kaiteeseen tukijalka.
Tukijalassa on luonnollisesti
portaaton pituussäätö ja
kaiteen säilytysasennossa se
taittuu seinää vasten.

Paperipidike ja
Kiilakisko
Paperipidikkeeseen voi ruuvata kiinni myös käsisuihkun
pidikkeen ja kiilakiskoon
asentaa muita Olli-tuotteita
kuten koukkuja.
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Mittoja ja tekniset tiedot
Tukikaiteessa on säätömahdollisuus sekä sivuille, ylös ja eteen.

600

max
min

700
500

B

Kaiteen kantavuus on
130 kg.
C

Kaiteen varsi on terästä
ja se on varustettu
säilytysasennon turvasalvalla.
Kaiteen jalusta on tukevarakenteinen ja se
painetaan paikoilleen.
Lukitus ruuvia kiristäen.
Kaiteet ovat helppo
siirtää tilasta toiseen,
joten käyttämättömiä
kaiteita
voidaan
kierrättää
kätevästi
tarpeen mukaan.
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Olli-tukikaide valmistetaan noudattaen
rakennusuoteasetuksen ja sairaalavälinedirektiivin määräyksiä.
GMDN no 35585.
tuote

tuotetarkenne

Olli-kiilakisko

Seinäkiinnitteisten tuotteiden
helppoon ja nopeaan
kiinnitykseen.
Helposti irrotettava,
monipuolisesti säätyvä WCtukikaide.
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keltainen RAL 1018
sininen RAL 5010
tammi K6149

värit

materiaalit

asennus

huomioita

saatavuus

valkoinen

Nylon & teräs

Ruuvikiinnitys 3 x 8 mm
seinään

Varmistu seinärakenteen
kestävyydestä.

3-5 pv tilauksesta, yli 50
kpl erät 4 viikkoa
tilauksesta
4 viikkoa tilauksesta

kaide + 1 kiilakisko

valkoinen varsi, kahva:
Teräs, alumiini, laminaatti Salpaus kiilakiskoon
tammi ( Formica XXXX)
tervaleppä (Formica XXXX)
punainen (RAL xxxx)
harmaa (RAL xxxxx)
sininen (RAL XXXX)

kantavuus 130 kg, jos et
ole varma seinän
kestävyydestä, käytä
lisävarustetukijalkaa

pidike + kiinnitysruuvit

valkoinen

Laminaatti, alumiini

Ruuvikiinnitys tukikaiteen
varteen

Voidaan muotoilla myös
4 viikkoa tilauksesta
suihkupidikkeelle sopivaksi

aputaso

Kuten Olli-tukikaide

Alumiini, laminaatti

Irtokiinnitys tukikaiteen
varteen.

Alkaen maaliskuu 2015,

Etutuki Vasemmalle ja oikealle 0-90
kääntyvä kaidevarsi kahvoineen Kuten Olli-tukikaide
astetta kääntyvä
+ kiinnitysruuvit
etunojaturvakaide, asennetaan
vakiokäsinojan tilalle.
Tukijalka Tukikaiteeseen kiinnitettävä
jalka + kiinnitysruuvit
Valkoinen
lattiajalka.

alumiini, laminaatti

Ruuvikiinnitys
tukikaiteeseen

Alkaen maaliskuu 2015

Alumiini, laminaatti

ruuvilukitus kaiteeseen

Alkaen maaliskuu 2015

Teräs, puu

Pikalukitus etutukeen

Alkaen maaliskuu 2015

Paperiteline WC-paperirullapidike

Aputaso Pieni aputaso

Olli-eturekki Yhdistää Olli-etutuet tukevaksi
vetotangoksi.

rekki + kiinnitysruuvit

Kuten Olli-tukikaide
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