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INLEDNING

Upplev komforten i ett säkert badrum

I denna produktkatalog finner du tillgänglighetsprodukter för fast montage från LinidoSolutions.
LinidoSolutions produktutveckling grundar sig på fem produktkrav: Säkerhet, Användarvänlighet, Hållbarhet,
Ergonomi och Design.
Säkerhet Uppnås genom att välja rätt säkerhetsprodukt till rätt behov. LinidoSolutions har inte bara ett
brett utbud, produkterna garanterar och uppfyller de strängaste kraven när det gäller hållbarhet och höga
viktgränser. Du kan lita på sanitetssäkerheten i produkterna.
Användarvänlighet Produkterna har genomgått omfattande funktionalitetstester. Designen bygger på
den stödfunktion som slutanvändaren behöver. Bra exempel på detta är produkter som hjälper användaren att
resa sig från toaletten och möjligheten att duscha sittande.
Hållbarhet I badrummet eller i våta miljöer utsätts produkter ofta för krävande miljö som t.ex. fukt, kyla
och värme. Genom kemisk förbehandling med epoxiöverdrag, rostfritt stål och plastmaterial, garanteras en
lång hållbarhet.
Ergonomi Hos LinidoSolutions är badrumssäkerhet och ergonomiska aspekter som sitthöjd, sitsbredd,
sitsdjup, sitsvinkel och armstödens form, viktiga vid produktutformningen. Produktutveckling sker utifrån
kroppens förutsättning och naturliga rörelse. Stödhandtaget Ergogrip är t.ex. vinklat 60º istället för det
traditionella 90º, detta för att hand och handled ska bibehålla en naturlig position när man håller i Ergogrip.
Design LinidoSolutions lägger ned mycket tid på utformningen av produkter. Om möjligt används runda
former, vilka är fördelaktiga ur hygienisk synvinkel samtidigt som utseendet är tilltalande och modernt.
Fästpunkterna är dolda och olika färgalternativ innebär att badrummet kan anpassas till den enskilda
personens stil och smak.
Önskar du förtydligande eller har frågor är du välkommen att kontakta vår säljavdelning. Du hittar
kontaktinformation på baksidan av denna broschyr.
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ALLMÄNT

LinidoSolutions är säkerhetsprodukter för badrum, dusch och toalett. Idén bakom dessa produkter är
att erbjuda brukaren så mycket tillgänglighet och säkerhet som möjligt vid bad, dusch och toalettbesök,
samtidigt som hänsyn tas till vårdarens komfort och säkerhet. Produkterna kan användas både privat och
offentligt, från hemmiljö till stora sjukhus.

Produkter
Material
Är tillverkade av:
• lackerat stål eller
• glasfiberförstärkt nylon eller
• lackerat rostfritt stål 304 eller
• polerat rostfritt stål 304 (rekommenderas vid frekvent användning på inrättningar)
Kulörer
De flesta av LinidoSolutions produkter finns i följande kulörer:
Vit (Standardkulör), antracit, polerat rostfritt stål med vita kåpor eller
polerat rostfritt stål med antracita kåpor.

Ral 9010

Ral 7021

polerat rostfritt stål

polerat rostfritt stål

Vit

Antracit

med vita kåpor

med antracita kåpor

Vita duschsitsar och dusch-/toalettstolar i polerat rostfritt stål
med armstöd, har armstöden i vit kulör.
För stödhandtag och uppfällbara armstöd, tillverkade i polerat
rostfritt stål, är det möjligt att välja mellan vita (standard) eller
antracita skyddskåpor.

4 I Trident - Badrum med omtanke LinidoSolutions

FÖRDELAR ERGOGRIP

LinidoSolution stödhandtag, har fått sin form som ett resultat efter vetenskapliga tester.
Handens greppförmåga blir maximal och riskerna för skador blir minimal. Ett säkert grepp
kan erhållas utmed hela handtagets längd, även intill de väl avrundade infästningsplattorna. Ett
rakt stödhandtag ger fler möjligheter till naturliga och starka grepp även om brukaren befinner
sig rakt framför handtaget.

Infästningsvinkeln är 60° och det tillsammans med ett tillräckligt stort avstånd mellan handtag
och vägg, ger möjlighet till ett anatomiskt lämpligt grepp. Säkerheten vid användning ökar,
eftersom brukaren får ett bättre stöd. Om brukaren skulle tappa balansen är stödhandtaget det
som bäst förhindrar både handskador och att brukaren riskerar att falla.

Avståndet på 75 mm mellan handtag och vägg, är anpassat efter pekfingrets längd. Det stora
avståndet gör att en brukare med greppsvårighet enkelt kan greppa stödhandtaget utan att
stöta fingrarna i väggen. Rördiametern, 29 mm, är optimalt för normalhandens greppförmåga.
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Duschsitsar
Duschsits
2201200
405

* Plastsits, uppfällbar.

* Sitsdjup: 405 mm.
* Borrmall medföljer.

220

140

* Sitsbredd: 450 mm.

120

425
485

515

* Väggmonteras eller till ”Click-on”.

* Tillval: Golvstöd (2214201) rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg.
Golvstöd rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens
hållfasthet.

Duschsits med ryggstöd
2202200

465

245
530

* Ryggstöd av plast, förstärkt
med rör av rostfritt stål.

220

405

140

* Sitsbredd: 450 mm.
* Sitsdjup: 405 mm.

120

* Plastsits, uppfällbar.

120

425
515

485

* Borrmall medföljer.
* Väggmonteras eller till ”Click-on”.

* Tillval: Golvstöd (2214201) rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg.
Golvstöd rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens
hållfasthet.

Duschsits med rygg- och armstöd

405
220

260

245

120

405

530

* Plastsits, uppfällbar.
* Ryggstöd av plast, förstärkt med
rör av rostfritt stål.
* Uppfällbara, enskilda, armstöd,
ergonomiskt utformade.
* Sitsbredd: 450 mm.
* Sitsdjup: 405 mm.
* Borrmall medföljer.
* Väggmonteras eller till ”Click-on”.

605
465

140

2203200

120

425
485

515

* Tillval: Golvstöd (2214201) Rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg.
Golvstöd rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens
hållfasthet.
* Vid en kroppsvikt > 125 kg, bör en duschsits utan armstöd (2202200)
användas tillsammans med uppfällbara toalettarmstöd (26033xx) på båda
sidor.
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Duschsitsar
Golvstöd för plastduschsitsar
2214201

420 - 570

80

* Tillval till duschsits modell: 2201200,
2202200, 2203200.
* Två ben och två distansarmar.
* Smidig höjdjustering för anpassning till
sitthöjden (från golv till ovansidan
sitsen: 420-570 mm).

335

450

* Kan monteras efter att sitsen
installerats.
* Rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg.
* Rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens hållfasthet.

“Click-on”-ram för duschsits
2216001

420
320

700

Ramen kan bara fästas på följande Ergogrip
stödhandtag: 2611060, 2611070, 2611080, 2611160
och på horisontellt vinklat stödhandtag:
2611015 och 2611025.
* Säkerhetslås ingår för att fästa stödhandtaget.
* Lämplig för duschsits 2202200 och 2203200.

485

155

* Avstånd mellan stödhandtaget och sitsens övre del: 475 mm.
* Ram av rostfritt stål.
* Ramen är enkel att montera och ta bort från stödhandtaget.
* Tillval: Golvstöd (2214201) Rekommenderas att användas tillsammans med
”click-on” ramen.

“Click-on”-ram för duschsits, höjdjusterbar
2216002
* Liknande 2216001 men denna med justerbar
sitthöjd.
* Justeringsintervall: 100 mm.
* Avstånd mellan stödhandtaget och sitsens
övre del: 400-500 mm.
* Tillval: Golvstöd (2214201) Rekommenderas att
användas tillsammans med ”click-on” ramen.

”Click-on”-ramen för duschsitsar har vunnit pris vid Innivations
Competition, vid REHA CARE 2005 i Dysseldorf av Research
Institute for disabled aid technology (FTB).
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Ergogrip stödhandtag
Alla Ergogrip stödhandtag är tillverkade av stål
eller rostfritt stål och har en skyddskåpa av plast

Ø7,0

75

°

88

60

60º istället för det traditionella 90º, bibehåller hand

53

och ett plastöverdrag. Eftersom röret är vinklat till

och handled en naturlig position när man håller
i Ergogrip. I kombination med skyddskåpan har

7

92

Ergogripen jämn form som ger ett fast grepp.

Ergogrip stödhandtag
Längd =

A
180

B
200

C
275
75

2611020

C
B

A

Ergogrip stödhandtag
A
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

B
317
417
517
617
717
817
917
1017
1217
1417

C
405
505
605
705
805
905
1005
1105
1305
1505

75

Längd =
2611030
2611040
2611050
2611060
2611070
2611080
2611090
2611100
2611120
2611140

C
B

A

* Tillval: Duschhylla (326110).

Vinklat stödhandtag, 45º
A: 2611007
B: 2611008

20
0
25
5

* Rekommenderas bredvid toalett eller
badkar.

A

5

40

45

B
400
455
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0

200
255

Ergogrip stödhandtag
Vinklat stödhandtag för väggar (duschstång)
• Kombinationsstöd rekommenderas vid badkar och dusch.
Kombinationsartiklar:
2611001-L (2611015 + 2611018)
2611001-H (2611015 + 2611019)
2611002-L (2611025 + 2611018)
2611002-H (2611025 + 2611019)
Tillvalsutrustning:
• Duschstrilshållare 2630200, monteras på vertikal stång.
• Duschhylla 326110, monteras på horisontell stång.

Horisontellt vinklat stödhandtag
2611015
760

* För två väggar (hörn 90º).
* Tillval:
Duschhylla (326110),
Kombinationsstång
(2611018 eller 2611019).

760

660

600

600

Horisontellt vinklat stödhandtag
2611025
* För två väggar (hörn 90º).
* Tillval:
Duschhylla (326110),
Kombinationsstång
(2611018 eller 2611019).

Vertikal kombinationsstödhandtag
2611019

2611018
* Kan monteras på alla
Ergogrip stödhandtag.

1298

1123

1208

1335

1198
1023

* Tillval: Duschstrilshållare
(2630200).

1235
1108

* Anslutningen för montering
är vit.
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Ergogrip stödhandtag
Vinklat stödhandtag, 90º (Duschstång)
A

B

A: 2611003
B: 2611004

930

1000

* Tillval: Duschstrilshållare (2630200) monteras
på vertikal stång.
* Tillval: Duschhylla (326110).

500

580

Vinklat stödhandtag, 90º (Duschstång)
A

B

A: 2611023
B: 2611024
* Rekommenderas i badkar och dusch.

1131

* Tillval: Duschhylla (326110).

1043

1243

* Tillval: Duschstrilshållare (2630200)
monteras på vertikal stång.

562

643
675

Fästplatta
2697503
* För fäste av Ergogrip från väggens
baksida.

* Fästplattan syns på väggens baksida.
* Finns endast i vitt.
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150
140

80
52

* Levereras komplett med muttrar M6
svetsade på plattan och gängade
pinnbultar, brickor och muttrar.

M6

1110

* Rekommenderas i badkar och dusch.

Fasta och uppfällbara toalettarmstöd
Uppfällbart toalettarmstöd
2603350
2603360
2603370
2603380
2603390

längd
längd
längd
längd
längd

530 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

215

* Låses automatiskt i upprätt läge.

530 / 600 / 700 / 800 / 900

135

183
250

105

* Väggplatta i plast och rör av belagt
stål eller polerat rostfritt stål.

110
79

Ø8,6

Golvkonsol för uppfällbart toalettarmstöd
2608000

60

max. 860

* Inklusive fästplatta och aluminiumklämmor för
montering av uppfällbart toalettarmstöd.

1000

* Rekommenderas när väggmontering av det
uppfällbara toalettarmstödet inte är möjligt
eller önskvärt.

60
25

* Efter montering av golvkonsolen kan det
uppfällbara toalettarmstödet höjdusteras.

Ø10
(4x)
80
100

160
200

Frontstöd
2609200
* Används som frontstöd eller fixering i
kombination med två fasta toalettarmstöd
(26010xx) eller två uppfällbara
toalettarmstöd (26033xx).
750
440
70
170

* Magstöd, ergonomiskt utformat, i
tvättbar mjukskum. Tåligt vid kraftig
användning.

50

* Justerbart djup. Med lås på ena sidan.

630 - 690

* Enkel att montera.

Trident - Badrum med omtanke LinidoSolutions | 11

Fasta och uppfällbara toalettarmstöd
Mjukt armstöd till toalettarmstöd
2610001
* Polyuretanskum.

60

30

* Passar alla LinidoSolutions
uppfällbara och fasta toalettarmstöd
(26033xx, 26010xx).
* Inklusive lim.

350

* Finns endast i svart.

Golvstöd för uppfällbara toalettarmstöd
2614300
* Rekommenderas vid tveksamhet
om väggens hållfasthet.

265

* Består av ett justerbart golvstöd,
klämmor och distansarm.
700-850

* Smidig höjdjustering för uppfällbara
toalettarmstöd, höjden från golv till
ovansida översta armstöd,
700 mm - 850 mm.
* Kan monteras utifrån behov efter
att det uppfällbara toalettarmstödet
är monterat (26033xx).
* Kan inte användas till 2603350.

Höjdjustering till uppfällbara toalettarmstöd
2615300

50

125

* Smidig höjdjustering till önskad höjd.

* Kan eftermonteras, till uppfällbara toalettarmstöd.
* Justeringsintervall: 150 mm.
* Tillval: Justerbara klämspakar (2815001).
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365

* Kan användas tillsammans med det uppfällbara
toalettarmstödet 26033xx.

Fasta och uppfällbara toalettarmstöd
Pappershållare
2617000
* Pappershållare i polerat rostfritt stål
med svart plastklämma för
montering på LinidoSolutions
uppfällbara toalettarmstöd
26033xx, fasta toalettarmstöd
26010xx eller Ergogrip stödhandtag
2611xxx.
135

Pappershållare för enhandsbruk
2618000

* Passar alla LinidoSolutions
uppfällbara toalettarmstöd 26033xx,
fasta toalettarmstöd 26010xx,
eller Ergogrip stödhandtag 2611xxx
(stödhandtag längre än 40 cm).

140

* Pappershållare av plast, som gör det
möjligt att byta, rulla av eller riva av
toalettpapper med en hand.

95 -120

125

190 - 215

* Finns endast i vitt.
Pappershållaren för enhandsbruk vann Fireva Design Award 2002. Priset är en hyllning till
innovativ design i samarbete med funktionshindrade personer och personer med nedsatt
rörlighet. Pappershållaren har också nominerats till VSK award 2004 i sanitetskategorin.

Fästplatta till toalettarmstöd
2696501
* För montering av uppfällbara
toalettarmstöd från baksidan av
vägg.

* Fästplattan syns på väggens baksida.

150

79

140

256

M8

285

* Komplett med svetsade muttrar M8
och matchande, gängade pinnbultar,
brickor och muttrar.

110

Ø4

* Finns endast i vitt.
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Badrumstillbehör
Hållare för duschstril
2630200
120

* Material: plast.

50

100

* Lämplig för alla Ergogrip stödhandtag,
längre än 300 mm. Gör Ergogrip till en
säker duschstång.
* Kan monteras på Ergogrip efter att
stödhandtaget monterats.
* Enkel att lägesjustera över hela
Ergogrip röret.
* Ergonomiskt grepp.
* Lämplig för konformat duschstrils
handtag.

Duschhylla
326110
* Material: Stål.
70

* Monteras på Ergogrip.

18

0

* Monteras utan verktyg.
* Standardkulör vit.

Handduksstång

* Kombination av handduksstång och
stödhandtag.

700

510
600

* Det översta röret har samma funktion
och konstruktion som Ergogrip
stödhandtag.
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400

145

A

92

145

B

A: 2637001 (300 mm)
B: 2637002 (600 mm)

210
300

92

Tvättställsprodukter
Tvättställskonsol för höjd- och djupjustering
3012000
500
320

* Smidig höjd- och djupjustering av
tvättställ med gasfjäder.

235
395

405

* Enkel justering, med ett handtag, till
önskat läge.

72

* Justeringsintervall: höjd 250 mm,
djup 86 mm.

52

280

* Lämplig för alla standardtvättställ med
en plan baksida och en vikt mellan
15-18 kg.

35

240

* Levereras utan tvättställ, kran och
flexibla slangar.
* Endast i vitt.

Flexibel vattentillförsel och avloppstömnings sats
3013000
* Avloppsrördimension 40 mm Ø. Propp till standardtvättställ medföljer.
Avloppslangen är 1500 mm lång.
* Två 500 mm långa flexibla slangar belagda med rostfritt stål för montering på
varm- och kallvattentillförsel och med 3/8 tum och 10 mm anslutningar.
* Tömning kan monteras horisontellt eller vertikalt.
* Finns endat med vit slangsats.

Stödhandtag runt tvättställ
2606000

819

80
52

* Stödhandtag runt tvättstället.

530

505

304

710

* Standardkulör är vitt, RAL 9010.

324

768
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Teknisk information
Underhåll
Alla produkter: rengöring endast med milt, ej
slipande rengöringsmedel. Skölj med rent
vatten efter behandling.

Fästmaterial
LinidoSolutions levereras utan fästmaterial,
med undantag för badrumstillbehör. Fastställ
typ av vägg och använd lämplig fästanordning.
Använd alltid korrosionsbeständiga
fästmaterial för en varaktig och säker
montering.

Garanti
Fem års garanti på alla produkter, med
undantag för Neoprene-delar som endast
har ett års garanti.
Garantin gäller bara för normal
användning av produkterna och
när produkterna används i ursprungligt
Viktgränser för normal användning
skick, utan modifiering. Samtliga bad- och
säkerhetsprodukter från LinidoSolutions har
Duschsitsar
CE-märket förmedicinteknisk utrustning
(klass 1) och följer standarden NEN-EN12182. Användarvikt: max. 150 kg.
Användarvikt för duschsitsar av nylon i
kombination med ett golvstöd: max 300 kg.
Materialspecifikationer
Konstant tryck per armstöd: max 75 kg.
* stål ST37.2, DIN 17100, Ø 28.6 x 1,5 mm
* stål ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm
Fasta och uppfällbara
* rostfritt stål AISI 304, Ø 28,0 x 1,5 mm
toalettarmstöd
* rostfritt stål AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm
Användarvikt: max. 150 kg.
* rostfritt stål AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm
Lateralt tryck: max. 100 kg.
* duschsitsar i plast: glasfiberförstärkt nylon
* väggbrickor Ergogrip och väggplatta,
uppfällbart armstöd: glasfiberförstärkt nylon Ergogrip stödhandtag
* badrumstillbehör i plast: PMMA
Användarvikt: max. 150kg.
Rörliga delar och/eller gångjärnsdelar är alltid
tillverkade av rostfritt stål och/eller plast
Preparation av beläggning
Före beläggning av stålet är det avfettat,
fosfaterat och passifierat.
Beläggning
Epoxypolyester, 80-100 µm tjock. Vädertålig
och härdad.
(Internationellt Buchholz härdningstest, DIN
53152:>80).
Uppfyller saltspraytest, DIN 50021/ASTM
B117 (1000 timmar, < 1 mm).
Isolering
På grund av behovet av elektrisk isolering
levereras produkter för vägg- eller golvmontering, som inte har plastbrickor, väggbrickor eller väggplattor, med en isolering med
extra kraftiga brickor och kåpor.
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Alla mått i den här broschyren är i mm.
Toleranser för alla angivna mått är +- 5 mm.
Färgavvikelser kan förekomma mellan olika
produkter och produktionstillfälle.
Trident förbehåller sig rätten att ändra design
som en del av pågående produktutveckling.
Merparten av produkterna är
accepterade av Byggvarubedömningen.
Byggvarubedömningen BVB, bedömer och
tillhandahåller information om miljöbedömda
varor och påverkar produktutvecklingen
mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Medlemmarna i Byggvarubedömningen består
bl. a. av många av Sveriges största byggbolag,
fastighetsbolag, arkitektbyråer samt landsting.

Monteringsråd
Ergogrip stödhandtag och tvättställskonsol.
Väggtyp?

Använd dessa pluggar:

och dessa skruvar:

Betong, natursten, rött tegel,
kalksandsten

Fischer Universalplugg
UX 8 art. 77869

Träskruvar i rostfritt stål med
sexkantshuvud 6 mm.

Cellbetong, gipsblock, lättbetong

Ankarmassa + skruvstift
Exempel på ankarmassa:
FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS
150 C art. 0509.
Skruvstift: Fischer M6

Skruvstift M6 i rostfrittstål.

Håligt tegel, hålig kalksandsten

Injekteringsmassa + ankarhylsa + skruvinsatser.
Exempel på ankarmassa:
FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS
150 C art. 0509.
Ankarhylsa: Fischer FIS HK 12 x 60K
art. 50432.
Skruvinsats: Fischer FIS E 6 x 75K art.
58049.

Träskruvar i rostfritt stål med
sexkantshuvud 6 mm.

Gipsskiva, träfiberskiva, spånskiva

Förstärk väggen t. ex. med plywood.

Träskruvar i rostfritt stål med
sexkantshuvud 6 mm.

Inbyggd cistern- och transportsystem
t.ex. Gerberit, Wisa

Förstärk väggen t. ex. med vattenbeständig plywood, tjocklek 32 mm.

Träskruvar i rostfritt stål med
sexkantshuvud 6 mm.

Fasta och uppfällbara toalettarmstöd, duschsitsar och justeringssystem.
Väggtyp?

Använd dessa pluggar:

och dessa skruvar:

Betong, natursten, rött tegel,
kalksandsten

Fischer Universalplugg
UX 10 art. 77869

Träskruvar i rostfritt stål med
sexkantshuvud 8 mm.

Solid/massiv lättbetong, gipsblock,
pimpstenstegel

Ankarmassa + skruvstift
Exempel på ankarmassa:
FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS
150 C art. 0509.
Skruvstift: Fischer M8

Skruvstift M8 i rostfritt stål.

Håligt tegel, hålig kalksandsten

Injekteringsmassa + ankarhylsa + skru- Träskruvar i rostfritt stål med
vinsatser.
sexkantshuvud 8 mm.
Exempel på ankarmassa:
FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS
150 C art. 0509.
Ankarhylsa: Fischer FIS HK 14 x 70K art.
50436.
Skruvinsats: Fischer FIS E 8 x 85K art.
58050.

Gipsskiva, träfiberskiva, spånskiva

Förstärk väggen t. ex. med plywood.

Träskruvar i rostfritt stål med
sexkantshuvud 8 mm.

Inbyggd cistern- och transportsystem
t.ex. Gerberit, Wisa

Förstärk väggen t. ex. med vattenbeständig plywood, tjocklek 32 mm.

Träskruvar i rostfritt stål med
sexkantshuvud 8 mm.

Dessa monteringsmetoder är bara rekommendationer. Monteringsmetoder och skruvarnas längd måste fastställas
utifrån väggtyp. Trident Industri AB är inte ansvarig för bristfällig montering av produkterna och eventuella skador som en
följd av detta.
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TRIDENT INDUSTRI AB
Trident erbjuder ett brett sortiment produkter
för miljöer där tillgänglighet, valfrihet, säkerhet och
bekvämlighet har hög prioritet. I vårt breda sortiment
finns såväl egenutvecklade produkter som kvalitetsvaror från svenska och internationella varumärken.
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