Olli-aputaso

Olli -tuoteperhe

• Pienen aputason avulla 		
tarvikkeet käden ulottuville
• Irrotettava
• Koko 24 * 24 cm
• Sopii myös vapaaseen 		
kiilakiskoon.

Apuvälineitä arkeen
Olli-näyteotin

Eturekki

• Nostokahva kätevästi
suojassa istuimen alla
• Hygieeninen käyttää
• Käyttö kaarimaljan alustana
• Helppo puhdistaa

Yhdistää etutuet
ylösvetotangoksi.
Käytön jälkeen
kääntyy sivuun.

Olli-pesuistuin

Etutuki

• Pesutilaa eteen tai taakse
• Sopiva korotus, 7 cm
• Puhtaampi ja 			
nopeampi pesu
• Vähemmän roiskeita
• Toimii myös istuimena
• Sopii kaikkiin WC-istuimiin

Antaa tukea
eteenpäin
nojaukseen,
on säädettävissä
vapaasti eri
kulmiin.

Olli-Kiilakisko
• Huomaamaton, pituus 20 cm
• Kaikkiin Olli-seinäkiinnityksiin

Olli-tukikaide
•
•
•
•

Säätyy pysty-, vaaka- ja pituussuuntaan
Irrotettava, siirreltävä ilman työkaluja
Tukeva, kantavuus 130 kg
Lisävarusteina heikoille seinille lattiajalka ja
WC papereille rullateline

Olli-apuvälineet ovat arkisissa hoitotilanteissa
syntyneitä oivalluksia joita yhdistää käytännöllisyys, yksinkertaisuus ja helppo siirreltävyys.
Yhdessä nämä perusominaisuudet luovat Olli-apuvälineistä kestävän ja taloudellisen kokonaisuuden kylpyhuoneiden ja WC-tilojen varusteluun.
Olli-apuvälineet huomioivat kaikki käyttäjäryhmät. Tuotteet ovat ergonomisia ja helposti säädettäviä. Niitä on mukava käyttää, ne antavat aidon
avun ja nopeuttavat istuntoja. Siirreltävyyden
ansiosta niitä tarvitaan vähemmän kuin kiinteästi
asennettavia apuvälineitä eikä siirtoihin tarvita
työkaluja tai huoltomiestä.
Olli-apuvälineet tuottavat säästöjä sekä hankinnoissa että käytössä.

Apuvälineitä arkeen
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Ollipesuistuin
Ollinäyteotin
Ollikiilakisko

Intiimipesuille parempi
lopputulos.

Ulostenäytteiden keräykseen
siististi ja kätevästi.
Seinäkiinnitteisten tuotteiden
helppoon ja nopeaan
kiinnitykseen.
OlliHelposti irrotettava,
tukikaide
monipuolisesti säätyvä WCtukikaide.
Olli-etutuki Monipuolisesti säätyvä
etunojaturvakaide, sopii
vasemmalle ja oikealle.
Olli-eturekki Yhdistää Olli-etutuet tukevaksi
vetotangoksi.
OlliWC-paperirullapidike
paperiteline

värit

materiaalit

asennus

huomioita

saatavuus

valkoinen

ABS-muovi,
alumini

Ruuvikiristys
WC istuimeen

3-5 pv tilauksesta

valkoinen

Lasikuitu

valkoinen

Nylon & teräs,
polttomaalattu

Pesuistuimen
akseliin
Ruuvikiinnitys 3
x 8 mm seinään

Kestää dekopesun,
maksimi lämmönkesto
95 C
Kestää dekopesun,
Varmistu
seinärakenteen
kestävyydestä.

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

Valkoinen &
tammi, harmaa,
kysy muita värejä.
Kuten Ollitukikaide

Teräs, alumiini, Salpaus
laminaatti
kiilakiskoon

4 viikkoa tilauksesta

Teräs,
laminaatti

Alkaen helmikuu 2015, 4
viikkoa tilauksesta

Kuten Ollitukikaide
Kuten Ollitukikaide

Teräs, puu

Ruuvikiinnitys
tukikaiteeseen
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Pikalukitus
Alkaen maaliskuu 2015, 4
etutukeen
viikkoa tilauksesta
Laminaatti
Ruuvikiinnitys
Voidaan muotoilla
Kuten kaiteet.
tukikaiteen
myös suihkupidikkeelle
varteen
sopivaksi
Olli-aputaso Pieni aputaso
Kuten OlliAlumiini,
Irtokiinnitys
Alkaen helmikuu 2015,
tukikaide
laminaatti
tukikaiteen
Isommat erät 4 viikkoa
varteen.
tilauksesta
Takuu 2 vuotta. Tuotteillemme on haettu patentteja. Sanifram Oy pidättää oikeuden muutoksiin. Sanifram Oy valmistaa tuotteet Suomessa
noudattaen CE-säädöksiä.
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Myynti ja esittely Pohjois-Suomi
INVAPALVELU OY
0400 686 801
invapalvelu@pp.inet.fi
www.invapalvelu.fi

tallenn
et
tiedost tu: 27.8.2
014 15
o: O
lli-pesu
:08:55
istuinyhteen
so

Olli-apuvälineet ovat
rekisteröity lääkintälaitteiksi.
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