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Tukikahvat 
 
 
Valkoinen, pulveriepoksimaalattu, terästä. 
Kromattu tukitanko, terästä. 
 
Tangon kummassakin päässä on kiinnityslaippa, jossa on kolme 
reikää kiinnittämistä varten. Kiinnityslaipan leveys 57mm, oteputken 
halkaisija 25mm ja ulkonema seinästä 75mm. 

 
Otepituus   (alv 0% / alv 24%) 
30 cm valkoinen/kromattu 23,65 € / 29,30 € 
40 cm  valkoinen/kromattu 27,25 € / 33,80 € 
60 cm valkoinen/kromattu 30,90 € / 38,35 € 
80 cm valkoinen/kromattu 32,75 € / 40,60 € 
100 cm valkoinen/kromattu 43,65 € / 54,10 € 
120cm valkoinen/kromattu 65,45 € / 81,15 € 
    
30cm Ruostumaton teräs 49,10 € / 60,85 € 
40cm Ruostumaton teräs 50,90 € / 63,15 € 
60cm Ruostumaton teräs 54,55 € / 67,65 € 
80cm Ruostumaton teräs 58,20 € / 72,15 € 
100cm Ruostumaton teräs 74,55 € / 92,45 € 
120cm Ruostumaton teräs 87,25 € / 108,20 € 
 
 
 
 
 
Tukitanko, ruostumaton teräs 
 
Modernisti muotoiltu tyylikäs rosteritukitanko.  
Kiinnityskohtien päällä peitinlevyt. Oteputken halkaisija 32 mm. 
Etäisyys seinästä 50 mm. 
 
305mm Ruostumaton teräs 58,50 € / 72,55 € 
400mm Ruostumaton teräs 63,35 € / 78,55 € 
610mm Ruostumaton teräs 76,75 € / 95,20 € 
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Ergogrip tukikahva pesu- ja WC-tiloihin.  
 
Taivutukset ovat tehty 60° kulmaan, joka antaa luonnollisen, tukevan 
otteen kädelle ja ranteelle. Muoviset laipat peittämässä 
kiinnityskohdat. 
Kaikkiin tukitankoihin on mahdollista kiinnittää pystysuora lisätanko 
ja suihkupidike. 
Varastoväri on valkoinen. Muita värejä (kerma, punainen, sininen, 
musta, kiiltävä teräs) toimitusmyyntinä. 
 

  
Suoratanko Kokonaispituus (alv 0%/alv 24%)  
 30 cm 55,35 € / 68,65 € 
 60 cm 64,40 € / 79,85 € 
 80 cm 74,95 € / 92,95 € 
 120 cm 112,45 € / 139,45 € 
 
90° tukitanko 58 x 110 cm 125,05 € / 155,10 € 
Oik. / vas. kätisyys  

 
 
Kulmatukitanko 60 x 60 cm 123,65 € / 153,35 € 
 
 
 
 
Pystysuora lisätanko 110 cm 94,75 € / 117,45 € 
 
 
 

 
Suihkupidike tukitankoon  69,10 € / 85,70 € 
 
 
 

 
Tukitanko 45° kulmalla  
 25 x 25 cm 83,15 € / 103,10 € 
 45 x 45 cm 86,40 € / 107,10 € 
 
 

 
 
Tukitanko pyyhetelineellä 
 30 cm 57,20 € / 70,95 € 
 60 cm 67,35 € / 83,55 € 
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Solo E-tukikahva 
Värivaihtoehdot: Harmaa, punainen, keltainen 
 
E-tukikahva, 500 mm. Ergonomisesti ovaalinmuotoiseksi muotoiltu 
profiili josta saa luonnollisen ja pitävän otteen monella eri otteella ja 
monesta eri suunnasta. Kahva on harmaalla antimikrobisella maalilla 
käsiteltyä alumiinia. 
   
  (alv 0%/alv 24%) 
E-Kahvat   53 cm 121,25 € / 150,35 € 
Kahvan ulkonema seinästä 24-16 cm 
 
 
 
 
 
  
 

Tukikaiteet 
 
Seinään tai lattiatolppaan kiinnitettävät tukikaiteet helpottavat 
siirtymistä WC-istuimelle ja toimivat tukena istuinta käytettäessä. 
 
Kaiteet voidaan lukita yläasentoon, joten niihin voi tukeutua myös 
seistessä. Kaiteet ovat pehmustettu integraalimuovilla 
(musta/harmaa).  
Max. kuormitus 110kg pystysuunnassa, sivusuuntaista vetoa ei 
suositella. 

 
 
Tukikaide Kaiteen ulkonema   
   (alv 0%/alv 24%) 
Seinäkiinnitys  80 cm  146,15 € / 159,45 € 
Tukijalallinen 80 cm 155,40 € / 192,70 € 
Tukijalallinen 100 cm 160,00 € / 198,40 € 
 
Korkeussäädettävä 80 cm 155,40 € / 192,70 € 
Säätövara 20cm 
 
Lattiakiinnitystolppa 92,30 € / 114,45 € 
Wc-paperiteline (harmaa/musta) 12,30 € / 15,25 € 
Bide-suihkun kannatin, rst 29,25 € / 36,25 € 
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Tukikaide LINIDO 
 
Yläasentoon lukittuva pulverimaalattu terästukikaide. Voidaan 
kiinnittää seinään tai lattiatolppaan. Maksimikuormitus 150 kg 
pystysuunnassa ja 100 kg vaakasuunnassa.  
Pituusvaihtoedot 53, 60, 70, 80 ja 90 cm. 
Värivaihtoehdot: valkoinen ja antrasiitti. 
 
Tukikaide Kaiteen ulkonema  
   (alv 0%/alv 24%) 
Seinäkiinnitys  53 cm 142,35 € / 176,55 € 
  60 cm 145,35 € / 180,25 € 
  70 cm  148,70 € / 184,40 € 
  80 cm 151,95 € / 188,40 € 
  90 cm 155,05 € / 192,25 € 
 
Tukijalka  72,80 € / 90,25 € 
 
Lattiatolppa  174,45 € / 216,30 € 

 
 
 
 

 
 
 
 

Art 4 tukikaide 
 
Art 4:n suunnittelussa ja lujuuslaskelmissa on kiinnitetty erityistä 
huomiota tukikaiteen tukevuuteen – myös sivusuunnassa. Kaiteen 
elastomeeripinta on luistamaton ja hygieeninen, ja sen korkeus on 
helposti säädettävissä ilman työkaluja. Korkeudensäätöväli on 200 
mm. Profiiliputken halkaisija on 33 mm. 
 
   (alv 0%/alv 24%) 
80 cm, punainen, harmaa runko  294,10 € / 364,70 € 
80 cm, keltainen, harmaa runko 294,10 € / 364,70 € 
80 cm, harmaa, valkoinen runko 317,65 € / 393,90 € 
90 cm, harmaa, valkoinen runko 317,65 € / 393,90 € 
90 cm, punainen, valkoinen runko 317,65 € / 393,90 € 
 
 
Lisätarvikkeet ART-tukikaiteisiin 
wc-paperin pidike   29,55 € / 36,65 € 
käsisuihkunpidike, nivelmalli, rst  55,90 € / 69,30 € 
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FLEXI tukikaiteet 
Kaikissa malleissa on portaaton, lukittuva korkeuden säätö. Lisäksi 
omilla jaloilla seisova malli. Ylöskääntyvät käsinojat. Tukikaiteiden 
rungot ja käsinojat ovat valmistettu valkoiseksi anodisoidusta 
alumiinista. Käsinojien päällysteet sekä muut muoviosat ovat 
valmistettu iskunkestävästä nailonista. 
 
• Kiinnitetään lattiaan tai seinään 
• Lisäksi malli joka ei vaadi kiinnitystä rakenteisiin. 
• Portaaton korkeudensäätö 
• Lukittavissa haluttuun korkeuteen 
• Ylöskääntyvät käsinojat 
• Tolppaa hiukan ylöspäin nostamalla kääntyy 360°, 
   lukkiutuen 12 eri asentoon (lattiakiinnitys) 
 
Tukikaide Kaiteen ulkonema (alv 0%/alv 24%) 
 
Seinäkiinnitys  80cm 231,40 € / 286,95 € 
Lattiakiinnitys  250,90 € / 311,10 € 
Vapaasti seisova   504,00 € / 624,95 € 
 
WC-paperiteline Flexi-kaiteisiin 33,80 € / 41,90€ 

    
 

 
 
Nousutuet sänkyyn 
 
Nousutuen avulla varmistetaan turvallinen nousu vuoteesta ja 
siirtyminen vuoteeseen, kun tasapainon hallinta tai lihasvoimat ovat 
heikentyneet. Nousutuki tukee ergonomisesti oikeaa istumaannousua ja 
auttaa sängyssä laskeutuessa. Nousutuki helpottaa myös siirtymistä 
pyörätuoliin sekä antaa tukea mm. pukeutumisen aikana. 

    
      (alv 0%/alv 24%) 

Nousutuki, ruuvikiinnitys   107,70 € / 133,55 € 

Nousutuki, ruuvikiinnitys, kääntyvämalli 143,10 € / 177,40 € 
 
  
Nousutuki sopii lähes kaikkiin puulaitaisiin sänkyihin. Erittäin helppo 
kiinnittää, varastoida ja kuljettaa. 
Kiinnitetään kahdeksalla ruuvilla tai läpipulteilla, riippuen sängynlaidan 
paksuudesta. Korkeussäädettävä. CE-merkintä. 
Käyttäjän max.paino 150kg. Lisävarusteena lattiatukijalka. 
Kääntyvä nousutuki voidaan kääntää 3 eri asentoon ilman työkaluja. 
EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN TAI 
SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA! 
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      (alv 0%/alv 24%) 

Nousutuki, lattiatuki   138,45 € / 171,70 € 
Nousutuki, lattiatuki, kääntyvämalli 175,40 € / 217,50 € 

 
Nousutuki sopii lähes kaikkiin puulaitaisiin sänkyihin. Erittäin helppo 
kiinnittää, varastoida ja kuljettaa. Tuessa on portaaton korkeuden säätö. 
Tuotteen mukana Toimitetaan asennussarja. 
Ylätuki kromattua terästä, laitakiinnitysosa ja jalka ovat valkoiseksi 
maalattua terästä. Lattiatuen korkeus 31cm. Käyttäjän max.paino 150kg 
Kääntyvä nousutuki voidaan kääntää 3 eri asentoon ilman työkaluja. 
EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN TAI 
SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA! 
 
 
Sängynlaita 
 
Pituus 55cm   152,30 € / 188,85 € 
Pituus 90cm   167,70 € / 207,95 €
    
 
Portaaton korkeudensäätö ja irroitus sormiruuveilla, ilman työkaluja. 
Sopii kaikkiin puulaitaisiin ja runkopatjasänkyihin. 
Kiinnitys ruuveilla (eivät sisälly toimitukseen). 
EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN TAI 
SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA! 
 
 

 
Pesualtaan tukikaiteet 
 
 
Kiinteä kaide 560x430 pesualtaalle  166,65 € / 206,65 € 
 
Tyke®-kahvat on erinomainen apu kylpyhuoneessa. Allaskaiteesta voi 
ottaa tukea altaalla seistessä tai sitä voi käyttää avukseen noustessa wc-
istuimelta. Kaiteen kiertäessä altaan ympäri mahdollistaa tukevan otteen 
koko matkalta. 
 
Vakio allaskaide valmistetaan halkaisijaltaan 25 mm teräksestä. 
Materiaali on helppo puhdistaa ja se kestää hyvin iskuja. Kaide soveltuu 
560×430mm altaalle. 
 
HUOM! Tilattavissa myös erikoismitalla, ota yhteys 
asiakaspalveluumme. 
. 

 


