Monteringssystem för Rullstol & Bord
Artnr: 102381 Daessy Rullstolsfäste
Mycket stabilt sidofällbart rullstolsfäste för montering av samtalsapparater på elrullstol och manuell
rullstol. Snabbfäste på det horisontella röret för att enkelt kunna ta bort apparaten. Passar att
montera på de flesta rullstolsmärken och kan flyttas mellan olika stolar. Enkelt att fälla åt sidan vid
förflyttningar och kommmer alltid tillbaka till samma position när det fälls tillbaka. Passar
stolar med rörkonstruktion 20 och 22 mm. Inläggsbitar medföljer för mindre rördimensioner Fästet
väger 2,2 kg och kan användas för apparater med max vikt 6 kg.

Artnr: 1825766 Daessy Positioneringsfäste
Ett rullstolsfäste med flexibla justeringsmöjligheter både i höjd – djup och sidled. Används som
alternativ till Daessy rullstolsfäste om man behöver fler inställningsmöjligheter.

Artnr: 1827758 Daessy Rullstolsfäste M-75 Mini
Ett sidofällbart rullstolsfäste i en nättare modell för montering av mindre samtalsapparater. Passar
att montera på de flesta rullstolsmärken och kan flyttas mellan olika stolar. Fästet väger 1.6 kg.
Används för apparater med max vikt 4,5 kg. Lämpar sig utmärkt för montering av Ipad.

Artnr: 1827757 Daeesy Positioneringsfäste M-75 Mini
Ett nättare rullstolsfäste med flexibla justeringsmöjligheter både i höjd – djup och sidled. Används
som alternativ till Daessy rullstolsfäste M75-Mini om man behöver fler inställningsmöjligheter och
för montering av mindre samtalsapparater. Passar att montera på de flesta rullstolsmärken och kan
flyttas mellan olika stolar. Används för apparater med max vikt 4,5 kg.

Artnr: 1821381 Daessy Golvstativ 70 – 114 cm
Artnr: 1828135 Daessy Golvstativ 96 – 147 cm
Ett fristående golvstativ för montering av alla samtalsapparater och datorer som har Daessy
fästplatta, daessy snabbfäste följer med vid leverans. Stativet är stabilt och enkelt att flytta mellan
olika miljöer. Stativet har fyra låsbara hjul som gör att det står stadigt vid användning. Det är ett
lämpligt komplement till rullstolsfästen och bordsfästen. Stativet finns med två olika justerbara
höjder. Det horisontella röret är 50 cm långt. Max apparatvikt är 7 kg.

Artnr: 1828191 Daessy Sidosvängbart Rullstolsfäste
Ett stabilt svängbart och låsbart fäste för montering av samtalsapparater på elrullstol och manuell
rullstol. Användaren kan själv svänga ut fästet och tillbaka till samma position. Kan enkelt lyftas av
stolen.
Längd: Vertikalt 55cm x Horisontellt 40cm

Artnr 1828192 Daessy Bakåtfällbart rullstolsfäste Hö
Artnr: 1828193 Daessy Bakåtfällbart rullstolsfäste Vä
Det här rullstolsfästet kan användas i två lägen, antingen i användarläge med samtalsapparaten
framför användaren och när den inte används placeras det bakom ryggstödet. En låsfunktion
medger att hålla fast fästet vid användning och kan användas på stolar med tiltfunktion. Till skillnad
från andra rullstolsfästen kan inte detta lyftas av stolen. Det monteras på höger eller vänster sida av
stolen.
Längd: Vertikalt 55cm x Horisontellt 40cm

Artnr: 102354 Daessy Bordsfäste
Mycket stabilt fäste för montering av samtalsapparater och iPad. En apparat kan med fördel flyttas
mellan bordsfäste och rullstolsfäste med samma snabbfäste.
- Justerbart i höjd och vinkel
- Hopfällbart, enkelt att ta med sig

Artnr: 1828194 Daessy Vertikalt bordsfäste
Det här bordsfästet är högre och passar för större samtalsapparater. Snabbfästet har en
kulled som gör det möjligt att ställa in apparaten i alla riktningar. En apparat kan med fördel
flyttas mellan bordsfäste och rullstolsfäste med samma snabbfäste.

Artnr: 1828195 Daessy Enkelt bordsfäste
Bordsfästet har Fäste Super för att klämmas fast på bordskanten, max 5 cm tjock kant.
U-röret är samma som på det vanliga bordsfästet och apparaten kan ställas in i höjd och
djupled.
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