
SuperPole sikrer et godt greb og øget mobilitet præcis der, hvor du har mest 
brug for det. Den lodrette gribestang installeres nemt overalt i boligen og opta-
ger meget lidt plads. Desuden kan den flyttes på få minutter, hvis behovet for 
mobilitet ændrer sig.

SOLIDE 
STØTTEPUNKTER 

I HVERDAGEN

botved.dk Ring 80 37 37 37 og aftal tid for en demonstration af SuperPole



PRISVINDENDE 
SUPPORTSYSTEM 

MED SMART 
MODULKONCEPT

Hold fast i uafhængigheden
Når mobiliteten nedsættes i en kortere eller længere periode, 
gælder det om at være så selvhjulpen som muligt for at 
bevare selvtillid og uafhængighed - og det støtter SuperPole 
effektivt op om. Du kan placere SuperPole præcis, hvor du 
ønsker det, fx ved siden af seng, bad, toilet eller stol. Støtte-
stangen har et fantastisk godt greb, og kan belastes med en 
vægt på helt op til 450 kg.

Nem og sikker montering
SuperPoles lodrette gribestang kan nemt installeres mellem 
ethvert gulv og loft ved blot at dreje en trykskrue. Fast-
spændelsen er stærk nok til at understøtte op til 300 kg med 
standardstolpen og 450 kg med ekstra solide model. Gum-
mipuder på monteringspladerne forhindrer, at der afsættes 

mærker på gulv og loft.

SuperPole er et komplet, modulopbygget 
supportsystem designet til alle, der kræver 
assistance til bevægelse, overflytning eller 
støtte i køkken, bad, seng mv. Kernen i sy-
stemet er en elegant gribestang, som nemt 
monteres mellem gulv og loft på få minutter.

ADD-ON’S OG TILBEHØR

SuperPoles rene og stilfulde design passer til enhver indret-
ning, og det samme gælder for det komplette program af 
udvidelsesmuligheder, som systemet byder på: 

SuperTrapeze
Specielt velegnet til at trække sig op fra en liggende til en sid-
dende stilling. Redesign af den trekantede form til at omfatte 
to gribepunkter maksimerer effekten.

SuperBar™
Transformerer SuperPole til et endnu mere alsidigt produkt 
med både vandret og lodret understøttelse. Tværstangen har 
8 låsepositioner omkring SuperPole.
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Lav SuperPole
Gulvmonteret støtte- og oprejsningsstang som fås med eller uden 
det innovative drej-og-lås greb 8 positioner, der giver mulighed 
for at ”vende” sig under forflytningen fra fx seng til kørestol.

Forlænger- og loftsbeslag
For at kunne montere systemet sikkert og problemfrit alle steder 
er der udviklet en række fleksible monteringsenheder, fx bolte og 
beslag til vinklede lofter, Uni-fit forlængerstykke (op til 254-304 
cm. lofthøjde), forlænger til loftbeslag (fra 50,8 til 76,2 cm.), sving-
bart greb etc.

Du er altid velkommen i vores showroom, men vi tager også gerne 
XX med ud til jer


