
Öppna dörren för nya 
Gåbord Adam Plus! 



DroppställningAdam Plus gasfjäder, 
bricka och droppställning

Gåbord Adam Plus Gåbord Adam Plus EL Gåbord Adam Plus 
med gasfjäder

Även tillbehören har utvecklats 

med ett universalfäste, som 

ger en stabil infästning i ramen. 

Detta kan användas till flera 

tillbehör. Fäste framtill för 

manöverdosan till Adam Plus 

EL är nu standard.

· Bricka framtill som kan sitta

både i uppfällt och nedfällt

läge (2 fästen)

· Droppställning (1 fäste)

· Hållare för gasflaska (1 fäste)

· Ståplatta

· Sidostöd

· Skålad dyna

· Nytt stödhjul framtill - när

man är orolig för vältrisk

framåt

Tillbehör till 
Adam Plus

Bricka Universalfäste Sidostöd Skålad dyna

Hållare för gasflaska

Stödhjul

Ståplatta

- Bricka framtill som också kan sitta i nerfällt läge

- Hållare för gasflaska

- Droppställning

rullstolar etc. Detta i kombination med att det kan sänkas lägre än något

annat elgåbord gör att brukaren får uppresningshjälp hela vägen från

sittande ställning.

Gåbord Adam Plus är ett nytt 

gåbord från Active Care. Det har 

stora likheter med vårt tidigare 

gåbord Adam Bred men också 

många viktiga förändringar.

T. ex. är Adam Plus smalare, så det

lätt kommer igenom en vanlig dörr.

Adam Plus
- nu ännu bättre

Max brukarvikt 220 kg

Bredd cm Innermått         Yttermått

Höjdmått cm Normal            Special

Produktfakta Adam Plus



Gåbord Adam och Adam Plus  
Funktion & stabilitet

@

 är inte bara gåbord.  

Vi har ett flertal trehjuliga cyklar för 

rörelsehindrade barn och vuxna.  

Vi har  produkter inom 

info@ .se
www. .se

Produktfakta Adam 
Max brukarvikt 100 kg

Bredd cm           Innermått Yttermått

Höjdmått cm Normal

?!
Ring ...

... för frågor om gåbord

... för information om tillbehör
och reservdelar

... för ytterligare information om   
sortiment av övriga 

Bra information om gåbord och  
andra produkter hittar du på 
www. .se

Gåbord Adam Gåbord Adam 
med gasfjäder


