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Olaf

Ger alla en möjlighet  
att sova tryggt och säkert
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OLAF gjord för barn, ungdomar och 
vuxna med mycket oro och rörelse i 
kroppen.

Perfekt för brukare som gärna vill klara att gå i och ur  
sängen själva men behöver hjälp och vård i sängen.
En skön säng, lätt att krypa upp i. Trygg och stabil när 
kroppen och sinnet behöver koppla av. 

OLAF är utrustad med höj- och sänkbar sängbotten. 
Höjden ställs steglöst med hjälp av en elektrisk manöver-
kontroll. Förflyttningar från och till rullstol blir på så vis 
enkelt att göra.

Anhöriga, assistenter och annan vårdpersonal kan justera 
höjden individuellt för att få optimal ergonomisk arbets-
ställning vid vård och omsorg i sängen. Vikdörrar kan  
öppnas längs en av sängens långsidor. Säkra grindlås 
hindrar möjligheten att låsa upp från insidan.

OLAFS bästa egenskaper
• Ergonomisk och ryggvänlig arbetshöjd  
 vid vård och omsorg stående vid sängen. 

• Låg höjd som underlättar vid egen förflyttning 
 i eller ur säng. 

• Svett- och salivskyddande färg- och lackbehandling,  
 givetvis giftfri och naturligtvis helt ofarlig. 

• Tillverkad av massiv bok.

Tillbehör

 

Höga sängsidor skapar trygghet
På natten är sängen en säker och mysig sovplats,  
på dagen kan sängen bli en trygg och rolig plats att  
använda för lek.

OLAF kan beställas med fyra  
vikdörrar som öppnas längs  
en av långsidorna. 

Spjälsängssidorna beställs 
med 98 cm eller 135 cm höjd. 
Höjden förhindrar oroliga 
barn från att klättra 
över kanten.

Fakta

OLAF - En skön och trygg säng

Låg instegshöjd ger brukaren själv möjlighet att ta sig 
i eller ur sängen.

Höjd, spjälsängens sidor Olaf 98 98 cm    

Olaf 135 135 cm

Totalmått bredd x längd 70x140  /  82x162 cm

insidan / utsidan 90x170  /  102x192 cm

90x200  /  102x222 cm

Maxhöjd Olaf 98 130 cm

Olaf 135 167 cm

Ligghöjd, utan madrass Minimum 25 cm

Maximum 95 cm

Maxvikt 150 kg

Olaf finns i flera olika utföranden för att tillgodose både barns, föräldrars och vårdpersonals önskemål och behov.

Rekommenderade tillbehör
Utvändigt grindlås

Madrass KM3

Övriga tillbehör
Antidecubitus-madrass KM2 Skyddstak av träspjälor

Madrass med konstläderöverdrag, KM4 Skyddstak av nylon-nät

Skumgummimadrass KM5 Instegskil

Inkontinensöverdrag Madrassering

Terapimatta Sidor av plexiglas

Hjul, 16,5 cm på insidan av spjälorna

Hjul, 13,5 cm Sängdävert

Hjul, trä 13,5 cm Mobilhållare

Hjul, 10 cm Sänghimmel

Hjul, 7,5 cm


