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En fungerande vardag

Funktioner som känns självklara kan snabbt förvandlas 
till hinder och svårigheter och det ställs då särskilt höga 
krav på miljö och omgivning. Oavsett orsak som funk-
tionsnedsättningar eller åldrande så är det vår uppgift 
på Moveum AB att samverka för att skapa rätt förutsätt-
ningar.

Vi som arbetar inom Moveum söker ständigt bättre lös-
ningar för att skapa den vardag som alla förtjänar och 
har rätt till. Det handlar om att skapa förutsättningar 
för tillgänglighet, trygghet och frihet.

Vi vill helt enkelt skapa livskvalité genom en fungerande 
vardag för alla!

Stefan Andersson
VD Moveum AB
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Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder 
i Sverige och totalt omkommer cirka 100 personer.

Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken 
– inte levande ljus, som de flesta tror. 
Tyvärr ökar glömda spisar som brandorsak.

Av de 5415 bostadsbränder som räddningstjänsten 
ryckte ut på under 2015 var hela 1250 orsakade av 
glömd spis. 

Levande ljus stod för 147 bränder.

Källa: Brandskyddsföreningen
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SPISEC AddOn
SPISVAKT

Återställning med spisens egna vred!

Säkerhet utan hinder – timerfritt!

Enklast
Grundmodellen består av två enheter: Värmevakt 
och brytare. Spisec AddOn bygger på en så kallad 
plug-n-play lösning, vilket medför att installationen 
endast tar ett par minuter. Mer än så krävs inte för 
att lyfta spissäkerheten till en helt ny nivå!

Säkrast
Spisec AddOn vakar över spisen och analyserar fler 
faktorer än någon annan spisvakt på marknaden. 
Den är konstruerad med den mest avancerade tek-
nik som står till buds. En gång i sekunden utvärderar 
och analyserar den inhämtad information från totalt 
nio samverkande sensorer. Den mäter värmestrål-
ning, effekt, aktivitet, ljus och lufttemperatur. Spisec 
AddOn ser och förstår helt enkelt mycket mer. Den 
skiljer på en vanlig matlagningssituation med hög 
värme och en farlig situation på låg temperatur. Den 
bryter endast när fara föreligger. På så vis behöver 
man inte bli  störd vid sin matlagning, och kan alltid 
känna sig trygg och säker. Spisec Addon är avance-
rad på insidan – enklast på utsidan!

För alla
Spisec AddOn fungerar i alla situationer, i alla mil-
jöer, i alla hem och för alla individer. Spisec AddOn 
begränsar inte den vanliga matlagningen utan ger 
istället alla möjligheter att använda spisen oavsett 
individuella förutsättningar. 

Smart intelligens
Spisen är en central plats i hemmet och nu kan 
användandet även ske säkert. Vid behov dessutom 
i samråd med omvärlden. Istället för att stänga av 
och direkt begränsa brukarens möjligheter till mat-
lagning kan Spisec AddOn kommunicera användan-
det av spisen externt. Det öppnar upp möjligheten 
för brukaren att leva i en självständig och trygg 
miljö. Spisec AddOn kan sända information om ifall 
spisen har använts, när spisen användes, och om 
det gick säkert till. Kommunikationen kan anslutas 
trådlöst  och till de flesta fastighetssystem, larmsys-
tem eller andra lösningar som passar användnings-
området.

> Läs mer på spisvakt.se

SPISVAKTER

Art.Nr  Beskrivning
A101-1001A Spisec AddOn - 230V, fast install. (25A)
A101-1002A Spisec AddOn - 400V, fast install. (3x16A)
A101-1003A Spisec AddOn - 230V jordad stickpropp (16A)
A101-1004A Spisec AddOn - 230V, Flatstift stickpropp (25A)
A101-1005A Spisec AddOn - 400V, Perilex stickpropp (3x16A)

TILLBEHÖR

Art.Nr  Beskrivning
A102-1001 Athena Spisec AddOn funktionsknapp
A102-1002 Athena Spisec AddOn läckagevakt

Spisec AddOn är oberoende testad av SP och 
godkänd enligt gällande spisvaktsstandard 
SS-EN50615

Vi stödjer aktivt Alzheimerfonden!
Varje såld spisvakt (spisec) ger ett direkt 
bidrag till kampen mot Alzheimers Sjukdom. 
Sjukdomen kan bara besegras genom aktiv 
forskning.

Stöd Alzheimerfonden! 
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SPISEC AddOn, Funktionsknapp
SPISVAKT

Funktionsknappen är ett tillbehör 
som används för att komplettera 
Spisec Addon i de fall speciella 
inställningar behöver göras.

Funktionsknappen har nio olika inställningslägen. Med något av dessa lägen inställd kan 
den normala grundinställningen på spisvakten förändras genom en knapptryckning. Den 
har även fler egenskaper, rådfråga gärna oss om hur du kan använda Funktionsknappen.
Med rätt inställningar kan Funktionsknappen uppnå följande funktioner:

1. Startknapp
När Funktionsknappen används som startknapp måste användaren först trycka på knap-
pen innan spisen kan startas. Ett upprepat moment som ger regelbunden kognitiv träning 
och ökad trygghet. Vi kallar det aktiv handling utifrån individuell förmåga.

2. Återställningsknapp
Funktionsknappen blir en tydlig och lättåtkomlig återställningsknapp, många användare 
har svårt att nå eller hitta små knappar. Den ger en omedelbar återstart som komplette-
rar återställning med spisens egna vred.

Med startknappen kan man välja på följande inställningar

Pos.  Mode
0  Spis och ugn, helt låst.
1  Normalt timerläge: 10 min för spis (12h för ugn)
2  Normalt timerläge: 30 min för spis (12h för ugn)
3 *  Normalt timerläge: 45 min för spis (12h för ugn)
4  Normalt timerläge: 3 h för spis (12h för ugn)
5  Timerläge för synskadade: ljudsignal var 16:e sek: 45 min för spis (12h för ugn)
6  Timerläge för synskadade: ljudsignal var 16:e sek: 3h timer för spis (12h för ugn)
7  Diskret timerläge (ingen ljud- eller ljusindikation): 15 min timer för spis och ugn
8  Diskret timerläge (ingen ljud- eller ljusindikation): 45 min timer för spis och ugn

 * Grundinställning

Art.Nr  Beskrivning
A102-1001 Spisec AddOn Funktionsknapp
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Spisec AddOn, Läckagevakt
SPISVAKT

Med Spisec AddOn läckagevakt 
upptäcks eventuella läckage i tid! 

Läckagevakten kopplas enkelt till Spisvakten. Detektorn kan seriekopplas 
och placeras under diskmaskin, kyl&frys eller från- och till vatten.

Vid vattenläckage larmar Spisec AddOn och blinkar blått, åtgärdas inte 
fukten kommer Spisec AddOn envist påminna om att det är dags att 
ringa en rörmokare! 

Art.Nr  Beskrivning
A102-1002 Spisec AddOn läckagevakt
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DesignLine
FUNKTIONSKABIN

Säkerhetsglas i 
alla väggar

Unik draperilösning

Halksäkert golv

Rejäla ledstänger 
runt om

Glas istället för plast
Vi lägger stort fokus på trygghet 
och utrymme. Även stabilitet 
är viktigt för optimal funktion. 
Därför har vi valt säkerhetsglas i 
stället för plastmaterial.
Glaset är helt överlägset och ger 
konstruktionen en oöverträffad 
stabilitet.

Draperidörr
Draperier som hänger löst dras 
in mot kroppen och gör så att 
vatten stänker ut. DesignLine har 
däremot en unik draperidörr som 
sluter tätt runt om och alltid är i 
sträckt läge. Det gör kabinen helt 
tät och du slipper kroppskontakt 
med ett vått och kallt draperi. 

Lågt duschkar
DesignLine har marknadens 
lägsta instegshöjd utan gummi-
lister. Du behöver inte lyfta benet 
lika högt och det är alltid stabilt 
när du sätter ned foten. Därmed 
minimeras fallrisken. 

Duschstänger runt om
DesignLine har integrerade 
ledstänger som ger stöd runt om 
i kabinen. Även duschstången 
fungerar som stödhandtag vilket 
förenklar och ger trygghet. Led-
stängerna kan även användas för 
att hänga handdukar,
hyllor och andra tillbehör. 

Storlekar och möjligheter
DesignLine finns i en mängd olika 
storlekar och varianter för att 
passa i alla olika badrumsmiljöer. 

Enkel att installera
Med DesignLine erbjuder vi mark-
nadens enklaste och snabbaste 
installation då den till stora delar 
är förmonterad.  

Attraktiva tillbehör
DesignLine har ett brett sortiment 
av genomtänkta tillbehör som 
ramper, duschpallar med ställbar 
ergonomisk sitthöjd och diskreta 
duschhyllor.

> Läs mer på funktionskabin.se
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DesignLine
FUNKTIONSKABIN

Säkerhetsglas
ger stabilitet och trygghet.
Valet av kraftigt säkerhetsglas ger högre hållfastighet
än alternativa material. Det ger en överlägsen
stabilitet och skyddar också väl vid ett eventuellt fall.

Bättre design
DesignLine har en väl genomtänkt design. Såväl
frostade väggar som väggar i klarglas ger ett
behagligt ljus och lyster åt kabinens detaljer.
Glas gulnar inte heller och är åldersbeständigt.

Enklare rengöring ger bättre hygien
Säkerhetsglas är helt reptåligt vilket ger en glatt yta
som är lätt att skölja och torka av. Det underlättar
rengöringen och gör att onödiga smutsfällor und-
viks.

Utförande i klarglas

Utförande i frostat glas

Kvalitet som syns och känns
Förutom grundläggande funktioner så har även 
design och utseende stor betydelse. 
Med vår modell DesignLine ger vi möjlighet att välja 
en attraktiv duschkabin även vid bostadsanpass-
ning.
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DesignLine
FUNKTIONSKABIN

1950mm

 B
 

 A 

Härdat glas i väggarna enligt gällande 
EU- standard. Välj mellan klar, vit frost 
eller rökglas.

Två stycken horisontella ledstänger 
som standard, duschstången är 
även stödhandtag för att hålla sig i 
vid behov.

Duschmunstycke, hiss, tvålkopp 
samt 2m slang ingår.

Indragna gavlar på båda sidor,  
levereras med enkelt draperi 
som standard, vändbara 
sidoväggar hö/vä.

Unik draperilösning som i princip 
fungerar som en lamelldörr. För att 
garantera optimal täthet så fäster 
draperiet in mot alla fyra sidor vilket 
också hindrar draperiet från att 
sugas in mot kroppen när man 
duschar. 

För att undvika för stora och otympliga kollin så levereras storlek 
1205 och 1405 som standard med delad bakvägg (horisontellt). 

Karet är gjutet i armerad styrén 
och har ett rejält halkskydd för 
bästa säkerhet. Karets höjd är 
endast 45mm. Roterbart ovalt 
utlopp med hårfälla och 730mm 
långt rör ingår.

-  byt ut "X" mot en 0:a
-  byt ut "X" mot en 1:a
-  byt ut "X" mot en 2:a

Klarglas
Frostglas
Rökglas

Se tillbehör för fler val.
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Duschkabin - DesignLine med draperidörr

ATHENA NORDIC AB   Box470   791 16 Falun   Tel 023 79 22 00   e-post info@athenanordic.se

Härdat glas i väggarna enligt gällande 
EU- standard. Välj mellan klarglas eller 
vit frost

Indragna gavlar på båda sidor,
levereras med enkelt draperi
som standard, vändbara
sidoväggar höger/vänster.

Duschmunstycke, hiss, tvålkopp
samt 2m slang ingår.

Två stycken horisontella ledstänger
som standard, duschstången är
även den ett rejält stödhandtag.

Unik draperilösning som i princip
fungerar som en lamelldörr. För att
garantera optimal täthet så fäster
draperiet in mot alla fyra sidor vilket
också hindrar draperiet från att
sugas in mot kroppen när man
duschar.

Karet är gjutet i armerad styrén
och har ett rejält halkskydd för
bästa säkerhet. Karets höjd är
endast 45mm. Roterbart ovalt
utlopp med hårfälla och 730mm
långt rör ingår.

Härdat glas i väggarna enligt gällande
EU- standard. Finns i klarglas och
vit frostat glas.

För att undvika för stora och otympliga kollin så levereras storlek
1205 och 1405 som standard med delad bakvägg (horisontellt).

Art.nr* Storlek AxB
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

C12x-0808 805x805 731 735
C12x-0909 905x905 831 835
C12x-1007 1005x705 931 635
C12x-1008 1005x805 931 735
C12x-1009 1005x905 931 835
C12x-1207 1205x705 1131 635
C12x-1208 1205x805 1131 735
C12x-1209 1205x905 1131 835
C12x-1407 1405x705 1331 635
C12x-1408 1405x805 1331 735
C12x-1409 1405x905 1331 835

*Klarglas - byt ut x mot 0
Frostglas - byt ut x mot 1

Dubbelindrag som standard

 A 

 B
 

 C 

 D
 

 6
8 

 76 

Storlek kabin 
(AxB) C D

805x805 731 735

905x905 831 835

1005x705 931 635

1005x805 931 735

1005x905 931 835

1205x805 1131 735

1205x705 1131 635

1205x905 1131 835

1405x705 1331 635

1405x805 1331 735

1405x905 1331 835

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
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DesignLine
FUNKTIONSKABIN

C180-0001

C180-0002

C180-0003
C180-0004

C180-0005

C180-xxxx
C180-xxxx
C180-xxxx
C180-xxxx

C180-xxxx

C180-0001

C180-0002

C180-0003
C180-0004

C180-0005

C180-xxxx
C180-xxxx
C180-xxxx
C180-xxxx

C180-xxxx

C180-0001

C180-0002

C180-0003
C180-0004

C180-0005

C180-xxxx
C180-xxxx
C180-xxxx
C180-xxxx

C180-xxxx

Öppning för fönster

Draperidörr i övre delen av väggen ger tillgång till 
badrummets befintliga fönster.  
OBS! På kabiner med klarglas kan man endast få 
denna lösning på stor lek 1205 och 1405.

Draperidörr special  
Om badrumsfönstret är inåtgående och inte ryms i 
kabinens standard öppning så kan du få öppningen 
anpassad både uppåt och nedåt.  
OBS! På kabiner med klarglas kan vi endast erbjuda 
anpassningar uppåt och då i storlek 1205 och 1405. 

* Beroende på fötternas inställning

Art.nr Beskrivning Öppningsmått (A)
C180-0001 Halvdraperi i 805 vägg 530mm
C180-0002 Halvdraperi i 905 vägg 630mm
C180-0003 Halvdraperi i 1005 vägg 725mm
C180-0004 Halvdraperi i 1205 vägg 915mm
C180-0005 Halvdraperi i 1405 vägg 1100mm

Art.nr Beskrivning
C180-xxxx Halvdraperi special i 805 vägg
C180-xxxx Halvdraperi special i 905 vägg
C180-xxxx Halvdraperi special i 1005 vägg
C180-xxxx Halvdraperi special i 1205 vägg
C180-xxxx Halvdraperi special i 1405 vägg
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DesignLine
FUNKTIONSKABIN

 250mm 

Hörningång kan fås på samtliga storlekar. Blandaren placeras på den sida som inte har 
hörningång. 

Val av sida måste göras vid beställning. Det går även att bygga om senare med några 
enkla ingrepp.
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Duschkabin - Hörningång

ATHENA NORDIC AB   Box470   791 16 Falun   Tel 023 79 22 00   e-post info@athenanordic.se

 

Hörningång kan fås på samtliga storlekar. Blandaren placeras på den sida som inte har hörningång. 
Val av blandarsida görs vid beställning.

 250mm 

Hörningång kan fås på samtliga storlekar. Blandaren placeras på den sida som inte har 
hörningång. 

Val av sida måste göras vid beställning. Det går även att bygga om senare med några 
enkla ingrepp.
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Duschkabin - Hörningång

ATHENA NORDIC AB   Box470   791 16 Falun   Tel 023 79 22 00   e-post info@athenanordic.se

 

Hörningång kan fås på samtliga storlekar. Blandaren placeras på den sida som inte har hörningång. 
Val av blandarsida görs vid beställning.

Hörningång

Hörningång kan fås på samtliga storlekar. 
Val av sida måste göras vid beställnin.
Blandaren placeras på den sida som inte har 
hörningång. 

Gavelingång

Gavelingång går att få på kabiner med bredd 1005, 
1205 och 1405 
Blandarsida väljer man vid monteringen, sidoväggar-
na är vändbara på denna lösning.
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ClassicLine
FUNKTIONSKABIN

ClassicLine - Originalet

För personer med någon form av funktionsnedsätt-
ning kan traditionella badkar och duschkabiner vara 
svåra att använda. 
Moveums duschkabiner är speciellt utvecklade för 
personer med särskilda behov och kan anpassas till 
de flesta svenska badrum.

Lågt insteg, karets höjd endast 45 mm.

Kan anpassas till dom flesta badrum.

Väggskivor i styren i vitt eller transparent.
Profiler i vitlackerad aluminium, stabilt 
och säkert.

Vitt duschdraperi med magnetlåsning, 
rejäl ledstång längs hela bakväggen och 
ett lättmanövrerat duschset.

Brett tillbehörsprogram
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ClassicLine
FUNKTIONSKABIN

Anpassningar

Indragen gavel
Med indragen gavel är den ena sidoväggen 
smalare för att göra mer plats åt exempelvis ett 
utskjutande handfat. Som standard är gaveln 
indragen med 155 mm och förberedd för blan-
dare.  
Tänk på att olika blandare bygger olika i sidled!
 
Dubbla indragna gavlar
Som ovan fast med båda gavlarna indragna.

Kabin för snedtak
På t ex vindsvåningar kan badrummen vara 
begränsade. I dessa fall är det oftast taket som 
är annorlunda utformat. Kabin med snedtak an-
passar vi helt efter badrummets förutsättningar 
och uppkomna önskemål.

Delad bakvägg
Om badrummet är svårtillgängligt och trångt 
eller för att förenkla transport och hantering 
kan vi leverera de största duschkabinerna med 
bakväggen delad. 

Mått

Art.nr Beskrivning Öppningsmått (A)
C102-080080 Kabin 805 x 805 mm 665 mm
C102-090090 Kabin 905 x 905 mm 765 mm

C102-100070 Kabin 1005 x 705 mm 865 mm
C102-100080 Kabin 1005 x 805 mm 865 mm
C102-100090 Kabin 1005 x 905 mm 865 mm

C102-120070 Kabin 1205 x 705 mm 1065 mm
C102-120080 Kabin 1205 x 805 mm 1065 mm
C102-120090 Kabin 1205 x 905 mm 1065 mm

C102-145070 Kabin 1452 x 705 mm 1312 mm
C102-145080 Kabin 1452 x 805 mm 1312 mm
C102-145090 Kabin 1455 x 905 mm 1312 mm

Skapad Av

Skala

Rev Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd Av

Generell Tolerans

Ägare
1000x700 standard

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

E

70 A

Skapad Av

Skala

Rev Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd Av

Generell Tolerans

Ägare
1000x700 standard

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

E

70 A

Karhöjd 
45mm

Totalhöjd* 
1945 mm 
*beroende på tassarnas inställning

Vikt 
50–70 kg
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Fönsterlösningar
FUNKTIONSKABIN

För ClassicLine duschkabiner och duschväggar

Våra fönsterlösningar ger tillgång till badrummets 
befintliga fönster. Välj mellan fönsterlösningar till 
bakväggar eller sidoväggar.

Om badrumsfönstret är inåtgående kan du också 
få öppningen anpassad i kabinen eller duschväg-
gen, både uppåt och neråt, för att ge tillräckligt med 
utrymme.

Halvdraperi 
Den övre delen av väggen täcks av ett drape-
ri med magnetlåsning i sidorna.  Den fasta 
väggen är uppbyggd 180 mm för att bilda 
överlapp mellan vägg och draperi. 

Art.nr Beskrivning
C108-0001 vägg 700 halvdraperi
C108-0003 vägg 800 halvdraperi
C108-0005 vägg 900 halvdraperi
C108-0007 vägg 1000 halvdraperi
C108-0009 vägg 1200 halvdraperi
C108-0011 vägg 1450 halvdraperi

Förhöjd vägg med halvdraperi 
Om badrumsfönstret är inåtgående och inte ryms 
i kabinens öppning kan väggen med halvdraperiet 
korrigeras både uppåt och neråt. För att undvika 
felbeställning rekommenderar vi att ritning med 
badrumsfönstrets pla cering bifogas beställning.

* Beroende på karets justerfötter 

Storlek på 
kabin (Bredd) A B

805mm 666mm 666mm
1005mm 864mm 666mm
1205mm 1063mm 666mm
1452mm 1312mm 666mm

Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Bakvägg med halvdraperi

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

12
10

*
70

3

60 A

60 A

Ägare

Rev

Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Skala

Förhöjd bakvägg med draperi

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell Tolerans
E

Storlek på 
kabin (Bredd) A B

805mm 666mm 666mm
1005mm 864mm 666mm
1205mm 1063mm 666mm
1452mm 1312mm 666mm

*Beroende av fötter-
nas inställning.

Halvdraperi i sidovägg.

Halvdraperi i  
förhöjd sidovägg.

Halvdraperi i  
förhöjd bakvägg.

Halvdraperi i bakvägg.

Art nr Beskrivning
C108-0201 vägg förhöjd 700 halvdraperi
C108-0203 vägg förhöjd 800 halvdraperi
C108-0205 vägg förhöjd 900 halvdraperi
C108-0207 vägg förhöjd 1000 halvdraperi
C108-0209 vägg förhöjd 1200 halvdraperi
C108-0211 vägg förhöjd 1450 halvdraperi

Öppningsmått (A)
C102-080 665 mm
C102-090 765 mm
C102-100 865 mm
C102-120 1065 mm
C102-145 1312 mm
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Duschväggar
FUNKTIONSKABIN

Med tre väggar får man en stadig duschplats 
som kan monteras utan ingrepp i badrum-
met. Duschväggarna spänns fast mellan golv 
och tak.

Duschplatsen levereras med tre väggar, 
ledstång som löper längs bakväggen, ett vitt 
duschdraperi, ett lättmanövrerat duschset, 
fastspänningsanordning samt golvtätning.

Väggskivorna är i slagtålig styren i vitt eller 
transparent. Profilerna är i vitlackad alumi-
nium. Konstruktionen är stabil och säker 
och utseendet gör att den passar de flesta 
badrum.
Till duschväggarna finns tillbehör som exem-
pelvis fönsterlösningar och duschblandare.

Duschväggar för snedtak
På t ex vindsvåningar kan bad-
rummen vara begränsade. I dessa 
fall är det oftast taket som är an-
norlunda utformat. Duschväggar 
för snedtak anpassar vi helt efter 
badrummets förutsättningar och 
uppkomna önskemål. 

Indragen gavel
Med indragen gavel är den ena 
sidoväggen smalare för att göra 
mer plats åt exempelvis ett ut-
skjutande handfat. Som standard 
är gaveln indragen med 155 mm. 
Tänk på att olika blandare bygger 
olika i sidled.

Delad bakvägg
Om badrummet är svårtillgängligt 
och trångt eller för att förenkla 
transport och hantering kan vi 
leverera de största väggarna 
delade. 

Anpassningar

3-väggar



www.moveum.se  |  info@moveum.se 
023-79 22 00 | Box 470 | 791 16 Falun

17

Duschväggar
FUNKTIONSKABIN

 3 väggar 

A

B

Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

 3 väggar 

A

B

Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

Mått

Väggens höjd: 1945 mm
Totalhöjd: 2000 mm (minimum inkl fastspänningsan-
ordning)

Djup 705 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C103-070070 705 x 705 mm

C103-080070 805 x 705 mm

C103-090070 905 x 705 mm

C103-100070 1005 x 705 mm

C103-120070 1205 x 705 mm

C103-145070 1455 x 705 mm

 

Djup 805 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C103-080080 805 x 805 mm

C103-090080 905 x 805 mm

C103-100080 1005 x 805 mm

C103-120080 1205 x 805 mm

C103-145080 1455 x 805 mm

Djup 905 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C103-080090 805 x 905 mm

C103-090090 905 x 905 mm

C103-100090 1005 x 905 mm

C103-120090 1205 x 905 mm

C103-145090 1455 x 905 mm

Djup 1005 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C103-080100 805 x 1005 mm

C103-090100 905 x 1005 mm

C103-100100 1005 x 1005 mm

C103-120100 1205 x 1005 mm

C103-145100 1455 x 1005 mm

Ovan är vårt grundsortiment. 
Kontakta oss för konsultation 
vid önskemål om andra mått.

Fastspänningsanordningen fixerar 
väggarna mellan taket och golvet 
och ger en stabil installation utan 
inverkan på ytskikt.

OBS! Ange alltid blandarens placering vid beställning 
av duschväggar.

3-väggar
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Duschväggar
FUNKTIONSKABIN

Duschhörnet spänns fast mellan golv och 
tak.

Duschörnet levereras med två väggar i vin-
kel, ledstång för den längre väggen, ett vitt 
duschdraperi, ett lättmanövrerat duschset, 
fastspänningsanordning, takfäste för drape-
riskena samt golvtätning.

Väggskivorna är i slagtålig styren i vitt eller 
transparent. Profilerna är i vitlackad alumi-
nium.

OBS! Ange alltid blandarens placering vid 
beställning av duschväggar.

Om den bakre väggen är 1200 
mm eller mer kan draperis-
kenan med fördel kompletteras 
med takpendel.

Artikelnummer: C107-0010

Djup 705 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C104-080070 805 x 705 mm
C104-090070 905 x 705 mm
C104-100070 1005 x 705 mm
C104-120070 1205 x 705 mm
C104-145070 1455 x 705 mm
 
Djup 805 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C104-080080 805 x 805 mm
C104-090080 905 x 805 mm
C104-100080 1005 x 805 mm
C104-120080 1205 x 805 mm
C104-145080 1455 x 805 mm

Djup 905 mm 
Art.nr Yttermått  (A x B)
C104-080090 805 x 905 mm
C104-090090 905 x 905 mm
C104-100090 1005 x 905 mm
C104-120090 1205 x 905 mm
C104-145090 1455 x 905 mm

Djup 1005 mm 
Art.nr Yttermått  (A x B)
C104-100100 1005 x 1005 mm
C104-120100 1205 x 1005 mm
C104-145100 1455 x 1005 mm

B

A

Hörn med 2 väggar 

Generell ToleransSkala

Rev

Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

E

B

A

Hörn med 2 väggar 

Generell ToleransSkala

Rev

Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

E

Detta är vårt grundsortiment. 
Kontakta oss för konsultation 
vid önskemål om andra mått.

Väggens höjd: 1945 mm
*Totalhöjd: 2000 mm 
*minimum ink fastspänningsanordning

Mått

Duschhörn
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Duschväggar
FUNKTIONSKABIN

Med våra parallella väggar får man en stadig duschplats. 
Vägglösningen fästs med fastspänningsanordning i framkant 
mot badrumstaket och med väggfäste i bakkant mot badrums-
väggen. För att ge utrymme för en eventuell vattenledning på 
väggen bakom duschväggarna finns väggfäste för rördragning 
bland tillbehören.

Parallella duschväggar levereras med ett vitt duschdraperi , ett 
lättmanövrerat duschset, fastspänningsanordning och väggfäs-
te samt golvtätning. 

Djup 675 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C105-070070 705x675 mm
C105-080070 805 x 675 mm
C105-090070 905 x 675 mm
C105-100070 1005 x 675 mm
C105-120070 1205 x 675 mm
C105-145070 1455 x 675 mm
 
Djup 775 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C105-080080 805 x 775 mm
C105-090080 905 x 775 mm
C105-100080 1005 x 775 mm
C105-120080 1205 x 775 mm
C105-145080 1455 x 775 mm

Djup 875 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C105-080090 805 x875 mm
C105-090090 905 x 875 mm
C105-100090 1005 x 875 mm
C105-120090 1205 x 5 mm
C105-145090 1455 x 905 mm

Djup 975 mm 
Art.nr Yttermått (A x B)
C105-100100 1005 x 975 mm
C105-120100 1205 x 975 mm
C105-145100 1455 x 975 mm

Väggfäste 
för rör på 
vägg.

Väggfäste 
standard.

2 parallella väggar
(skruvas i vägg)

2-
20

m
m

B

A

37
-5

7m
m

 

Väggfäste 
(rör på vägg)

Väggfäste 
(standard)

70

Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

2 parallella väggar
(skruvas i vägg)

2-
20

m
m

B

A

37
-5

7m
m

 
Väggfäste 

(rör på vägg)
Väggfäste 
(standard)

70

Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

2 parallella väggar
(skruvas i vägg)

2-
20

m
m

B

A

37
-5

7m
m

 

Väggfäste 
(rör på vägg)

Väggfäste 
(standard)

70

Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

2 parallella väggar
(skruvas i vägg)

2-
20

m
m

B

A

37
-5

7m
m

 
Väggfäste 

(rör på vägg)
Väggfäste 
(standard)

70

Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

2 parallella väggar
(skruvas i vägg)

2-
20

m
m

B

A

37
-5

7m
m

 

Väggfäste 
(rör på vägg)

Väggfäste 
(standard)

70

Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

2 parallella väggar
(skruvas i vägg)

2-
20

m
m

B

A

37
-5

7m
m

 

Väggfäste 
(rör på vägg)

Väggfäste 
(standard)

70

Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

OBS! Alla yttermått är exklusive väggfästen. 
Väggfästen beställs alltid separat.
Ange alltid blandarens placering vid beställning av 
duschväggar.

Väggens höjd 1945 mm
*Totalhöjd 2000 mm  
*minimum inkl fastspänningsanordning

Mått

Art.nr Beskrivning
C107-0001 Väggfäste, 2–20 mm
C107-0002 Väggfäste för rör, 37–57 mm
C110-0102 Duschset
C107-0009 Tätningslist (T-list)
C108-1001 Ledstång c/c 325mm
C108-1002 Ledstång c/c 660mm
C108-1003 Ledstång c/c 561mm
C108-1004 Ledstång c/c 460mm
C108-1005 Ledstång c/c 425mm
C108-1006 Ledstång c/c 225mm
C108-1007 Ledstång Lodrät, c/c 927mm

Detta är vårt grundsortiment. 
Kontakta oss för konsultation vid 
önskemål om andra mått.

Tillbehör

Parallella väggar
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Duschväggar
FUNKTIONSKABIN

Med våra enkelväggar, våra väggfästen och våra dra-
periskenor kan du själv bestämma hur duschplatsen 
ska utformas. 

Enkelvägg levereras inklusive främre fastspän-
nings-anordning mellan tak och golv samt golvtätning. 
Vid användning av enkelväggar är det viktigt att kom-
plettera med väggfästen, draperiskenor och andra 
tillbehör. 

Fastspänningsanordningen 
fixerar väggarna mellan taket och 
golvet och ger en stabil installa-
tion med minimal inverkan på 
ytskikt.

Art.nr Väggmått
C106-000070 635 mm
C106-000080 735 mm
C106-000090 835 mm
C106-000100 935 mm
C106-000120 1135 mm
C106-000145 1382 mm 

Art nr Beskrivning
C107-0001 Väggfäste, 2–20 mm
C107-0002 Väggfäste för rör, 37–57 mm
C107-0003 Hörnprofil, höger
C107-0004 Hörnprofil, vänster
C107-0005 Hörnprofil, bak
C107-0006 Ändprofil
C107-0008 Väggfäste för draperiskena 
C107-0009 Tätningslist (T-list)
C108-5501 Draperiskena 736 mm (till 800-vägg)
C108-5502 Draperiskena 835 mm (till 900-vägg)
C108-5503 Draperiskena 934 mm (till 1000-vägg)
C108-5504 Draperiskena 1133 mm (till 1200-vägg)
C108-5505 Draperiskena 1382 mm (till 1450-vägg)
C107-0007 Draperiskena böjd, 90 grader
C107-0101 Draperi 2400 x 1890 mm (b x h)
C107-0102 Draperi 1800 x 1890 mm (b x h)
C108-1001 Ledstång c/c 325mm
C108-1002 Ledstång c/c 660mm
C108-1003 Ledstång c/c 561mm
C108-1004 Ledstång c/c 460mm
C108-1005 Ledstång c/c 425mm
C108-1006 Ledstång c/c 225mm
C108-1007 Ledstång Lodrät, c/c 927mm

Tillbehör

MÅTT

1:20
Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare Enkelvägg med spännfästen

NB

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

1:20
Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare Enkelvägg med väggfäste och spännfäste fram

NB

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

1:20
Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare Enkelvägg med väggfäste_spännfäste_drapskena

NB

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala

Rev

E

Väggens höjd: 1945 mm
*Totalhöjd: 2000 mm 
*minimum inkl fastspänning
OBS! Alla yttermått är exklusive väggfästen och 
avslutningsprofil. 

Enkelväggar
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Tillbehör
FUNKTIONSKABIN

För duschkabiner och duschväggar

Med det breda utbudet av tillbehör till vårt hygiensor-
timent kan duschplatsen anpassas för att ge en så 
bra funktion som möjligt. Det kan handla om ökad 
tillgänglighet genom ramper, ökad trygghet med 
extra ledstänger och sittmöjligheter eller mer vanliga 
tillbehör som hyllor och torkställningar.

Stänkskyddsdraperi
Ett lågt draperi som fästs framtill på kabinen och 
skyddar assiste rande från stänk. Stänkskydds-
draperiet används tillsammans med det vanliga 
standarddraperiet.

Art.nr. Beskrivning
DesignLine
C903-9950 Stänkskyddsdraperi DesignLine 805
C903-9951 Stänkskyddsdraperi DesignLine 905 & 1005
C903-9952 Stänkskyddsdraperi DesignLine 1205
C903-9953 Stänkskyddsdraperi DesignLine 1405)
ClassicLine
C108-1201 Stänkskyddsdraperi 800
C108-1203 Stänkskyddsdraperi 900 & 1000
C108-1204 Stänkskyddsdraperi 1200
C108-1205 Stänkskyddsdraperi 1450

Ramp
Rampen används framför duschkabinen om 
man t ex förflyttar sig med rullstol, rullator eller 
duschstol.

Rampavsats
Rampavsatsen används mellan kabinen och ram-
pen om man t ex behöver förflyttas i vinkel. 

Art.nr. Beskrivning
C108-1101 Ramp 45 x 350 x 800 mm
C108-1102 Ramp 70 x 600 x 800 mm
C108-1103 Ramp 45 x 600 x 800 mm
C108-1104 Rampavsats 45 x 800 x 800 mm
(Mått: höjd x djup x bredd)

OBS! Ramper och rampavsats passar både 
DesignLine och ClassicLine
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Tillbehör
FUNKTIONSKABIN

För duschkabiner och duschväggar

Torkställning 
En enkel hopfällbar torkställ-
ning som kan placeras i badkar 
eller duschkabin eftersom sta-
tivet har skyddande plastfötter 
som inte skadar underlaget.
Passar även för plagg som ska 
plantorkas placering på golv.

Höjd: 83 cm
Vikt: 2,1 kg
Längd lina: 9 m

Art.nr. C108-1401

Duschpall  
(enbart till ClassicLine kabiner)

Vägghängd duschpall för pla-
cering på duschkabinens sido- 
eller bakvägg. Levereras med 
stabilt väggfäste.

Art.nr. C108-1301

Dot Duschpall
Höjdjusterbar duschpall som plat-
sar i alla duschar. 
Lätt att montera och demontera. 
Ytan har struktur för att ge halk-
skydd. Stora doppskor gör pallen 
stabil.

Mått
Sittbredd: 343 mm (A) 
Sittdjup: 213 mm (A) 
Sitthöjd: 400-500 mm (B) 
Totalbredd: 365 mm (C) 
Totaldjup: 365 mm (C) 
Totalhöjd: 400-500 mm (B)

Vikt: 1.65 kg 
Max brukarvikt: 135 kg 
 
Ar.nr. C112-1002

Hängande torkstativ 
Perfekt för ställen med begränsad 
golvyta. Torkstativet fälls enkelt 
upp och ner och tar minimalt med 
plats när det inte används. Försedd 
med två krokar för badlakan eller 
morgonrock och en galghängare 
för skjortor. Enkelt att hänga på 
kabinens vägg.
 
Mått: 57 x 32 cm
Vikt: 0,6 kg 
Längd lina: 3,6 m

Art.nr: C108-1404

A

B

C
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Tillbehör
FUNKTIONSKABIN

Ledstång 
(enbart till ClassicLine kabiner)

Extra ledstång för våg- eller lodrätt montage. 

Art.nr  Beskrivning 
C108-1001 Ledstång c/c 225mm 
C108-1002 Ledstång c/c 325mm 
C108-1003 Ledstång c/c 425mm 
C108-1004 Ledstång c/c 460mm 
C108-1005 Ledstång c/c 561mm 
C108-1006 Ledstång c/c 660mm 
C108-1007 Ledstång Lodrät, c/c 927mm 

Duschhylla för väggmontage
En rymlig duschhylla i tre plan som enkelt hängs 
på duschkabinens/-platsens väggar. 

Artikelnummer: C108-1402

För duschkabiner och duschväggar

Duschhylla för ledstång  
En praktisk duschhylla som hängs på kabinens 
ledstång. Den hänger stadigt och hamnar i ett 
bra läge både för den som sitter ner eller står 
upp och duschar.

Artikelnummer: C199-0002
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Tillbehör
FUNKTIONSKABIN

VVS - Utlopp

Tvättmaskinsutlopp
Rörpaket för utloppet från tvätt-
maskin till golvbrunnen.

Art.nr: C110-0402

Generell Tolerans

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

A3

Titel/Benämning

Material

Konstruerad av Skapad DatumRitad av Godkänd av

Profil.nr Art.nr

Rev BladFormatSkala

1 (1)

1:10

1:5

Renoveringssats utlopp duschkabin
Rörpaket för utloppet från duschkabinen  
till golvbrunnen.

Art.nr: C110-0403

DETAIL A 
SCALE 1 : 15

Generell Tolerans

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

1000x700 standard med tvättmaskinsutlopp

A3

Titel/Benämning

Material

Konstruerad av Skapad DatumRitad av Godkänd av

Profil.nr Art.nr

Rev BladFormatSkala

1 (1)

DETAIL B 
SCALE 1 : 20

Produkter som hjälper till vid bortledning av vatten. 
Det handlar om vårt eget framtagna system av platta 
rör och övergångar, vanliga standardrör, smarta vat-
tenlås, lösningar för tvättmaskinsutlopp och pump-
möjligheter.

1:10

Rev

Skapad Datum

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd AvSkapad Av

Ägare Tvättmaskinsutlopp

NB

Blad

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell ToleransSkala
E

1:5

1:10

 Art.nr: 
 Sil: C110-0406
 Hårfälla: C110-0414
 Skruvar: C110-0415
 Packning: C110-0412
 Brunn:C110-0407
 Alu. ring: C110-0408
 Rör 730 mm: C110-0409
 Vinkel: C110-0411

Torrvattenlås 
(liggande)

Torrvattenlås till Athena 
duschkabin inklusive över-
gång till 32-rör. Monteras då 
golvvattenlås saknas.

Art.nr: C110-0416
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Duschblandare
FUNKTIONSKABIN

Det här är våra utvalda duschblandare, vi har både termostatblandare 
och ettgrepps blandare. Vi kan också erbjuda annat vid förfrågan.

Termostatblandare & ettgreppsblandare

Säkerhetsblandare för dusch, FMM 9000E II
• Tryckbalanserad termostatblandare
• Keramisk avstängning
• Med typgodkända backventiler
• 160 c/c 
• Fabrikat FM Mattsson
Blandarens stilrena form kompletterar de unika funktio-
ner och den miljöhänsyn som kännetecknar 9000E-serien. 
Smart teknik spar vatten och energi utan att tumma på
bekvämligheten för dig som användare. Utlopp ned.

Art.nr: C109-0010

Care-vingar till, FMM 9000E II (160 c/c)
Vingarna monteras enkelt utanpå befintliga vred och 
underlättar för greppsvaga att hantera blandaren. 
Kan monteras i samband med installation eller i efter-
hand. Säljs i 2-pack.

Art.nr: C109-0011

Duschblandare Nordic3, termostat 
Snyggt designad termostatblandare med bra grepp. 
Safe Touch, minimerar värmen på blandarens fram-
sida. Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och 
temperaturförändringar 
• Fabrikat Gustavsberg 
• Utlopp ned 
• 160 c/c

Art.nr: C109-0403

Duschblandare, Damixa Lyra 
Stilren ettgreppsblandare från Damixa. Ettgrepp innebär att 
man ställer flödet på vattnet och temperaturen man samma 
grepp. Observera att denna typ av blandare saknar skållnings-
skydd. 
• Fabrikat Damixa 
• Utlopp ned 
• 150 c/c

Art.nr: C109-4001



www.moveum.se  |  info@moveum.se 
023-79 22 00 | Box 470 | 791 16 Falun

26

VVS-anslutningar
FUNKTIONSKABIN

Anslutningskopplingar 
för blandare 160 c/c 
Till blandare med svensk standard  
c/c 160 (muttern sitter på kopplingen). 
Passar ClassicLine
2 st/förp

Art.nr: C110-0001

Komplett blandarfäste DesignLine 160 c/c 
Till blandare med svensk standard c/c 160 
(muttern sitter på kopplingen).
Innehåller anslutningskopplingar samt buss-
ningar anpassade för våra glasväggar.
Längd 61mm, M26 x 1,5 x G½ 
2 st/förp

Art.nr: C903-0090

Blandarfäste Trio (150c/c)

Blandarfäste Mora (160c/c)

M26x1,5

G1/2

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell Tolerans

Skapad Av

Rev Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd Av

Skala

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

E

G3/4

G1/2

Blandarfäste Trio (150c/c)

Blandarfäste Mora (160c/c)

M26x1,5

G1/2

Ritad Av

Titel/Benämning

Artikel Nr

Generell Tolerans

Skapad Av

Rev Blad

Rev Nr DatumRevisions Notering Godkänd Av

Skala

Ägare

Skapad Datum

1 (1)

Godkänd AVKonstruerad Av

Status

E

G3/4

G1/2

Anslutningsslang 
Termopar anslutningsslangar 

Art.nr: 
C110-0200  R/V 15x15 800 mm 
C110-0201  R/V 15x15 1200 mm 
C110-0202  R/V 15x15 1500 mm 
C110-0203  R/V 15x15 2000 mm 

Anslutningskopplingar  
för blandare 150 c/c 
Till blandare med europeisk standard 
c/c 150 (muttern sitter på blandaren). 
Passar ClassicLine
2 st/förp

Art.nr: C110-0002

Komplett blandarfäste DesignLine 150 c/c 
Till blandare med europeisk standard c/c 150 
(muttern sitter på blandaren). 
Innehåller anslutningskopplingar samt buss-
ningar anpassade för våra glasväggar. 
Längd 61mm, G¾ x G½
2 st/förp

Ar.nr: C903-0091

A

Blan
dare

A

DETAIL A
SCALE 1 : 5
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För scooter och elrullstol
FUNKTIONSGARAGE

Box 470  | 791 16 Falun 
tel 023 79 22 00  | moveum.se

Vi levererar redan idag till alla svenska  

 
Installationsgaranti 
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Funktionsgaranti 

Dubbla eluttag.

Flyttbar hylla för batteriladdare.

Golv och ramp är halkskyddade.
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Moveum Funktionsgarage ger en säkerför-
varing av din scooter och rullstol. Det är 
rymligt, robust och skapat för svenska väder-
förhållanden. 

Garaget är lättillgängligt och enkelt att parke-
ra i. Det är speciellt utvecklat för förvaring av 
scooter och elrullstol och ger gott om utrym-
me för överflyttning till och från rullstol.
 
Den robusta och stabila konstruktionen ger 
flexibilitet gällande dess placering. Garaget 
är lätt att hålla rent från både naturlig ned-
smutsning och klotter.
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Dubbla integrerade eluttag Flyttbar hylla för batteriladdare Golv och ramp är halkskyddade

Moveum Funktionsgarage ger en säker förvaring av 
din scooter och rullstol. Det är rymligt, robust och 
skapat för svenska väderförhållanden. 

Garaget är lättillgängligt och enkelt att parkera i. 
Det är speciellt utvecklat för förvaring av scooter 
och elrullstol och ger gott om utrymme för över-
flyttning till och från rullstol.

Den robusta och stabila konstruktionen ger flexi- 
bilitet gällande dess placering. Garaget är lätt att 
hålla rent från både naturlig nedsmutsning och 
klotter.

Öppna och stänga 
Öppning och stängning sker enkelt med en app i din smartp-
hone eller som alternativ med en separat fjärrkontroll.

El och laddning
Funktionsgaraget har dubbla eluttag som av säkerhetsskäl är 
fasta och integrerade i väggen. Separat och flyttbar hylla för  
batteriladdaren. Belysningen tänds och släcks automatiskt  
vid öppning och stängning.

Säkerhet
Golvet och den medföljande rampen är ordentligt halkskyddade. 
En ytterligare säkerhetsdetalj är klämskyddet. Funktionsgaraget 
är byggt enligt maskindirektivet 2006/42/EG, samt enligt stan-
dard EN ISA 12100:2010.

Isolerat
Moveum Funktionsgarage är vintersäkrat och fordonet är väl 
skyddat från både regn och snö. 
Det medföljande elementet ger möjlighet till valfri temperatur 
och ett frostfritt garage. Funktionsgaraget är välisolerat och 
håller en låg energiförbrukning.

Funktionsgarage

www.funktionsgarage.se
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För scooter och elrullstol
FUNKTIONSGARAGE

Öppna och stänga
Öppning och stängning sker enkelt med en app i din 
smartphone eller som alternativ med en separat 
fjärrkontroll. Knappsats finns också bakom sidoluck-
an där det också sitter en frisläppningsmekanism/
nödöppning.

Säkerhet
Golvet är behandlat med ett industriellt halkmönster 
i sandstruktur. Huven är byggd i ett stycke vilket ökar 
hållfastheten. Som standard levereras garaget med 
klämsydd i form av strömbegränsning. Det innebär 
att om luckan blir hindrad stannar den. Dessutom 
backar luckan tillbaka några centimeter. Garaget är 
byggt enligt gällande maskindirektiv 2006/42/EG och 
enligt standard EN ISA 12100:2010.

Isolering
Garaget har en extremt låg energiförbrukning. Det är 
byggt med icke fuktabsorberande skivor i extruerad 
polystyrenplast med 30 mm isolerande väggar och 
60mm isolerande golv. Det regelfria golvet gör också 
att inga köldbryggor kan uppstå. 

Mått
Yttermått golv: Bredd 1766 mm, djup 1725 mm
Innermått golv: Bredd 1695 mm, djup 1650 mm
Höjd: 1600 mm
Öppningsmått: Bredd 1695 mm, höjd 1950 mm, 
(individuell, fabriksinställd öppningshöjd kan fås vid 
önskemål)
Ramp: Bredd 1700 mm, djup 500 mm

Övrigt
Vikt: ca 195 kg
Elinstallation: 220-240V 
Eluttag: Dubbla, integrerade 
Styrning: Automatisk öppning med app eller fjärrkon-
troll + fast knapp
Säkerhet: Klämskydd (strömbegränsning) och nöd-
öppnare
Belysning: Ledbelysning med lång livslängd och be-
hagligt och bra ljus.
Färg: Grå RAL9006 (metallic), Grön NCS S 8010-G10Y

Moveum Funktionsgarage ger en säker förvaring av 
din scooter och rullstol. Det är rymligt, robust och 
skapat för svenska väderförhållanden. 

Garaget är lättillgängligt och enkelt att parkera i. 
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hålla rent från både naturlig nedsmutsning och 
klotter.
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fasta och integrerade i väggen. Separat och flyttbar hylla för  
batteriladdaren. Belysningen tänds och släcks automatiskt  
vid öppning och stängning.

Säkerhet
Golvet och den medföljande rampen är ordentligt halkskyddade. 
En ytterligare säkerhetsdetalj är klämskyddet. Funktionsgaraget 
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dard EN ISA 12100:2010.
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Art.nr.  Beskrivning
G101-0001 Athena garage, grått
G101-0002 Athena garage, grönt
G801-0007 Ramp Garage djup 850 mm 
G801-0002 Ramp Garage djup 1200 mm
G801-0006 Athena IR-fjärrstyrningspaket
G801-0009 Förstärkt golv
G801-0010 Kabelskydd
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Aluminiumtrösklar
TRÖSKELANPASSNING

När man anpassar bostäder och gör 
dessa mer tillgängliga för personer 
med olika former av rörelsenedsättning 
är genomgångar i dörröppningar en 
viktig del. Vissa trösklar behöver tas 
bort och byts ut mot lägre aluminium-
trösklar, laminattrösklar eller liknande.

Våra trösklar är av strängpressad 
aluminium och har en yta med halk-
skyddsmönster. 
Finns i träimitation samt guld- eller 
brunanodiserat.

Brunanodiserade
Art.nr Mått 
E101-0801000 80 x 1000 mm 
E101-0801800 80 x 1800 mm
E101-0951000 95 x 1000 mm 
E101-0951800 95 x 1800 mm
E101-1100630 110 x 630 mm (utgående) 
E101-1100730 110 x 730 mm (utgående) 
E101-1100830 110 x 830 mm (utgående) 
E101-1101000 110 x 1000 mm 
E101-1101800 110 x 1800 mm
E101-1250630 125 x 630 mm (utgående) 
E101-1250730 125 x 730 mm (utgående) 
E101-1250830 125 x 830 mm (utgående) 
E101-1251000 125 x 1000 mm 
E101-1251800 125 x 1800 mm
E101-1401000 140 x 1000 mm 
E101-1401800 140 x 1800 mm
E101-1701000 170 x 1000 mm 
E101-1701800 170 x 1800 mm
E101-2001000 200 x 1000 mm 
E101-2001800 200 x 1800 mm

Guldanodiserade
Art.nr Mått
E102-0801000 80 x 1000 mm 
E102-0801800 80 x 1800 mm
E102-0951000 95 x 1000 mm 
E102-0951800 95 x 1800 mm
E102-1100630 110 x 630 mm (utgående) 
E102-1100730 110 x 730 mm (utgående) 
E102-1100830 110 x 830 mm (utgående) 
E102-1101000 110 x 1000 mm 
E102-1101800 110 x 1800 mm
E102-1250630 125 x 630 mm (utgående) 
E102-1250730 125 x 730 mm (utgående) 
E102-1250830 125 x 830 mm (utgående) 
E102-1251000 125 x 1000 mm 
E102-1251800 125 x 1800 mm
E102-1401000 140 x 1000 mm 
E102-1401800 140 x 1800 mm
E102-1701000 170 x 1000 mm 
E102-1701800 170 x 1800 mm
E102-2001000 200 x 1000 mm 
E102-2001800 200 x 1800 mm 

Träimitation 
Art.nr Mått 
E103-08017 80 x 1700 mm 
E103-09517 95 x 1700 mm 
E103-11017 110 x 1700 mm 
E103-12517 125 x 1700 mm 
E103-14017 140 x 1700 mm 
E103-17017 170 x 1700 mm 
E103-20017 200 x 1700 mm
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Aluminiumkilar
TRÖSKELANPASSNING

Vissa trösklar behöver vara kvar som exempelvis vid altandör-
rar, badrumsdörrar och entréer.  
Det är i dessa fall som aluminiumlkilen (eller tröskelrampen) 
kommer till användning. Kilen monteras enkelt direkt mot trös-
kelkanten på ena eller båda sidorna av tröskeln. I den befintliga 
tröskeln monteras skruvar passande de spår som finns på kilen 
som sedan hängs på plats.

Brunanodiserade 
Art.nr Mått 
E201-1501000 150 x 1000 mm 
E201-2451000 245 x 1000 mm 
E201-3251000 325 x 1000 mm  

Guldanodiserade 
Art.nr Mått  
E202-1501000 150 x 1000 mm 
E202-2451000 245 x 1000 mm 
E202-3251000 325 x 1000 mm

Träimitation
Art.nr Mått 
E203-1501000 150 x 1000 mm 
E203-2451000 245 x 1000 mm 
E203-3251000 325 x 1000 mm 
E203-4001000 400 x 1000 mm 
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Gummikilar
TRÖSKELANPASSNING

Om tröskeln behöver vara kvar finns också gummiki-
len (eller gummirampen) som ett smidigt alternativ. 
Den monteras enkelt med den självhäftande tejpen 
som sitter på kilens undersida. Den kan också läggas 
löst på golvet om man har behov av att kunna ta bort 
den efter användning.
Kilen/rampen finns i längden 900 mm och i ett antal 
höjder och djup. Längden anpassas enkelt med kniv 
eller (vid större kilar) fintandad såg.

Art.nr Beskrivning
E205-040090004 Gummikil, grå, med tejp, 4 x 40 x 900 mm
E205-060090006 Gummikil, grå, med tejp, 6 x 60 x 900 mm
E205-080090008 Gummikil, grå, med tejp, 8 x 80 x 900 mm
E205-100090010 Gummikil, grå, med tejp, 10 x 100 x 900 mm
E205-120090012 Gummikil, grå, med tejp, 12 x 120 x 900 mm
E205-150090016 Gummikil, grå, med tejp, 16 x 150 x 900 mm
E205-150090020 Gummikil, grå, med tejp, 20 x 150 x 900 mm
E205-150090024 Gummikil, grå, med tejp, 24 x 150 x 900 mm
E205-200090028 Gummikil, grå, med tejp, 28 x 200 x 900 mm
E205-200090032 Gummikil, grå, med tejp, 32 x 200 x 900 mm
E205-200090036 Gummikil, grå, med tejp, 36 x 200 x 900 mm
E205-250090040 Gummikil, grå, med tejp, 40 x 250 x 900 mm
E205-250090044 Gummikil, grå, med tejp, 44 x 250 x 900 mm
E205-250090048 Gummikil, grå, med tejp, 48 x 250 x 900 mm
E205-300090052 Gummikil, grå, med tejp, 52 x 300 x 900 mm
E205-300090056 Gummikil, grå, med tejp, 56 x 300 x 900 mm
E205-300090060 Gummikil, grå, med tejp, 60 x 300 x 900 mm
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Våtrumslist
TRÖSKELANPASSNING

Med vår våtrumslist blir badrummet lättillgänglig 
samtidigt som vattnet stannar kvar i badrummet om 
olyckan skulle vara framme.

Våtrumslisten lämpar sig utmärkt vid borttagning av 
badrummets standardtröskel.  
Listen är L-formad och klipps i botten i dörröppning-
ens bredd medan listryggen klipps ca 3 cm längre på 
vardera sida för att fästas i karmen.  
Listen kan limmas, tejpas eller monteras tillsammans 
med en aluminiumtröskel.
Listen är följsam och lägger sig fogligt vid tryck av steg 
och hjul från ex en rullator eller rullstol. Våtrumslisten 
levereras i fasta längder och finns i två höjder, 22mm 
och 35mm.

Art nr. Beskrivning 
E801-0003 Våtrumslist L-profil, höjd 22mm, grå/vit, styvbotten. Längd 110cm
E801-0004 Våtrumslist L-profil, höjd 35mm, grå/vit, styvbotten. Längd 145cm
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Plast, stål och rostfritt
STÖDHANDTAG

En av de vanligaste anpassningar som 
görs i bostäder är montering av stöd-
handtag. Ett rätt placerat stödhandtag 
kan innebära en stor förbättring i varda-
gen för en person med någon form av 
rörelsenedsättning.  
Vi har stödhandtag i ABS-plast, i vitlack-
erat eller förkromat stål, polerat eller 
vitlackerat rostfritt. 
De finns i olika längder och tjocklekar 
samt ett antal olika utföranden för att 
passa olika behov.

Art.nr Beskrivning 
F101-0001 Athena stödhandtag, krom 25x305mm
F101-0002 Athena stödhandtag, krom 25x610mm
F101-0003 Athena stödhandtag, vit 25x305mm
F101-0004 Athena stödhandtag, vit 25x610mm
F101-0005 Athena stödhandtag, vit dörrkarm 32x305mm
F101-0006 Athena stödhandtag, vit dörrkarm 32x610mm
F101-0032 Athena stödhandtag, vit ABS 35x390mm
F101-0034 Athena stödhandtag, vit ABS 35x540mm
F101-0105 Athena stödhandtag, vit rostfri 25x300mm
F101-0106 Athena stödhandtag, vit rostfri 25x600mm
F101-0107 Athena stödhandtag, rostfri 25x300mm
F101-0108 Athena stödhandtag, rostfri 25x600mm 
 
Tillbehör
F103-0002 Limbrickor komplett kit (För borrfritt montag av ABS-handtag)
F801-0001 Athena väggdistans till stödhandtag krom och vit
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Byggsystem
STÖDHANDTAG

12” 18” 24”

Item No. EG25-12 EG25-18 EG25-24

White £1.70 £1.90 £2.10

bath+safe

12” 18” 24”

Item No. EG32-12PV EG32-18PV EG32-24PV

Wood-Effect £8.00 £10.00 £12.00

flange support connector

Item No. WLR-FF WLR-SB WLR-UC

Silver £3.00 £2.80 £2.00

1.00m
Tube

1.20m
Tube

Item No. WLR-1000P WLR-1200P

Wood-Effect £5.00 £6.00

wood-effect rail system

wood-effect grab rails

25mm steel grab rails

Chrome £2.35 £2.70 £3.05

Nyhet - 2018

Ett smidigt system med få delar för att bygga anpas-
sade stödhandtag och ledstänger både ute och inne.

Systemet består av: 
Väggfäste, Stödfäste och ett ledat kopplingsbeslag i 
silvergrå pulverlackerad zinklegering. Ett 120cm långt 
rör Ø 35mm i ekmönstrad plast som kan kapas till 
valfri längd.

Det ledade kopplingsbeslaget kan vinklas och vridas 
steglöst mellan 90-180° vilket gör att det kan använ-
das i dom flesta situationer. Väggfäste och Stödfäste 
har täckbrickor som döljer skruvskallarna.

Art.nr Beskrivning
F102-0002 Ledstångsrör 1,2m ”Ekmönster”
F102-0005 Väggfäste till ledstång, silverfärgat
F102-0006 Stödfäste till ledstång, silverfärgat
F102-0007 Ledat kopplingsbeslag till ledstång, silverfärgat

*avstånd mellan vägg och rör = 50 mm
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