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Om Euforia AB 
Att bli äldre och tröttare i kroppen, att ha fått förändringar i kroppens funk-
tioner eller att ha fötts med funktionsvariationer har människor varit med om 
i alla tider. Skillnaden i dag är att det finns så mycket bra hjälpmedel, som kan 
bidra till ett väl fungerande liv.

Sedan 1984 har vi arbetat med hjälpmedel både som tillverkare och distributör.
Då Euforia startades av Gunnar Linder 1999 var syftet bland annat att skapa 
den första svenska hemsidan kring hjälpmedel, som var helt öppen för alla, 
både för verksamheter och för brukare.

Under hösten 2020 har vi omvandlat vår verksamhet till aktiebolag, utökat sor-
timentet, blivit fler medarbetare och öppnat ny butik och showroom i centrala 
Stockholm! Vi certifierar oss nu för vårt kvalitets- och miljöarbete (ISO 9001 och 
ISO 14001). 

I april 2021 presenterade vi vår nya hemsida. Välkommen att botanisera i vårt 
omfattande utbud av hjälpmedel och mycket välkommen att kontakta oss!

Jan-Adam Rytterbro
VD



KÖK

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM 
Tel 08-591 292 50 • Mobil 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se

4

Det goda livet...
På detta uppslag visar vi ett antal exempel på vårt utbud av produkter 
som underlättar i köksarbetet och vid måltider. Det finns mycket mer 
produkter att hitta på vår hemsida. Du är också välkommen att kon-
takta oss via telefon eller mail, eller att besöka oss i vår butik.

www.euforia.se 
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Airpad luftfylld dyna för stolar och rullstolar

Rolko Airpad är en enkammarluftfylld dyna, 
med mikroklimat som motverkar sår. Dynan ger 
god sittkomfort. Lufttrycket regleras utan att 
pump behövs. Kombinationen viskoelastiskt 
skum och lämpligt lufttryck ger den goda sitt-
komforten.

Artikelnr
SK-AIR-380X400X80-S Bredd 38 cm  Djup 40 cm  Höjd 8 cm
SK-AIR-400X400X80-S Bredd 40 cm  Djup 40 cm  Höjd 8 cm
SK-AIR-430X400X80-S Bredd 43 cm  Djup 40 cm  Höjd 8 cm
SK-AIR-430X430X80-S Bredd 43 cm  Djup 43 cm  Höjd 8 cm
SK-AIR-450X400X80-S Bredd 45 cm  Djup 40 cm  Höjd 8 cm
SK-AIR-450X450X80-S Bredd 45 cm  Djup 45 cm  Höjd 8 cm
SK-AIR-480X430X80-S Bredd 48 cm  Djup 43 cm  Höjd 8 cm

Dynans grå undersida läggs mot underlaget och har antiglidfunktion. Den förhöjer sittytan 
med 8 cm. Välj lämplig storlek i tabellen. Som tillbehör finns inkontinensöverdrag.
Brukarvikt från 30 kg upp till 150 kg. Både överdrag och inkontinensöverdrag kan tvättas i 
maskin i 60 grader och kan även ytdesinficeras. Själva dynan rengörs med ett milt rengörings-
medel och ytdesinficeras. I användaranvisningen och materialspecifikationen, som kan laddas 
ner från hemsidan, kan Du läsa mer om denna unika dynas funktioner. 

Snygga moderna promenadkäppar i ett 
antal olika utföranden och färger. 
Utrustad med den revolutionerande, 
unikt designade Flexyfoot-doppskon som 
absorberar stötar och minimerar obehag 
i armen och överkroppen.

Flexyfoot teleskopkäpp med cork-grepp
Flexyfoot teleskopkäpp med ovalt grepp
Flexyfoot teleskopkäpp med Standard Derby-grepp
Flexyfoot vikbar käpp med Cork-grepp
Flexyfoot vikbar käpp med ovalt grepp
Flexyfoot vikbar käpp med Standard Derby-grepp
Lätta räfflade skumhandtag, för säkert grepp
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Snygga moderna promenadkäppar i ett 
antal olika utföranden och färger. 
Utrustad med den revolutionerande, 
unikt designade Flexyfoot-doppskon som 
absorberar stötar och minimerar obehag 
i armen och överkroppen.

Flexyfoot teleskopkäpp med cork-grepp
Flexyfoot teleskopkäpp med ovalt grepp
Flexyfoot teleskopkäpp med Standard Derby-grepp
Flexyfoot vikbar käpp med Cork-grepp
Flexyfoot vikbar käpp med ovalt grepp
Flexyfoot vikbar käpp med Standard Derby-grepp
Lätta räfflade skumhandtag, för säkert grepp

Regn- och vinterkläder 
Vi har ett stort urval av ponchos och åkpåsar. 

Här ser du några exempel.

Poncho för scooter
Ponchon för scooter är vattentät och har blixlås 
hela vägen. Ärmarnas muddar är stickade och 
täckta. Huvan har draglås. Ponchons ryggdel är 
elastisk så att den inte blåser upp under körning. 
Ponchon har en liten insydd ficka. Längd från ryg-
gen/axlarna 69 cm. Främre längd från axlarna 120 
cm. Huvans längd från axlarna 36 cm. Armlängd 
från axlarna 72 cm. Bredd 100 cm.

Artikelnr  091118504 

Åkpåse Thermo Junior
Thermo åkpåse Junior har en vattenavvisande 
utsida av nylon, och är därför idealisk i kallt 
och regnigt väder. Och det varma och härliga 
fleecefodret håller barnen varma.

Artikelnr
ww-kid-1 Invändig vidd: 70 cm
ww-kid-2 Invändig vidd: 85 cm 

Regnponcho med fleecefoder
Regnponcho utan ärmar 70 cm bred och 
100 cm lång, marinblå, med reflex längs 
dragkedjan och mörkblått fleecefoder.

Artikelnr
WRP-L 
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Langham förhöjning för stol och fåtöljer  

En uppsättning av fyra gjutna block, 
länkade ihop med räfflade träribbor för 
ökad säkerhet. Systemet kläms fast med 
två vingmuttrar och höjden justeras ge-
nom att sätta i de medföljande blocken. 
Ställbar i tre höjder 7,5, 9,5 och 11 cm. 
Maxmått i diameter för benen är 7 cm. 
Ställbar bredd steglös 33 - 43 cm. 
Max brukarvikt 500 kg.

Artikelnr
AA3364 

Langham förhöjningskoner som sitter fast
– för stol, säng och bord 

Smart designade förhöjningskoner som kan 
justeras i höjd och passar alla typer av ben 
som ryms i konen. Gummipackningarna i 
varje kon låser dem på plats runt benet, 
vilket gör att möblerna kan flyttas utan att 
konerna lossnar. Varje kon kan höjas i tre för-
höjningssteg 2,5 cm, 5,0 cm och max 7,5 cm. 
Finns i tre storlekar för att passa olika stol- 
eller sängbensgrovlekar. Diameter, A: 1,9-3,8, 
B: 3,2-5,0 cm och C: 4,3-6,5 cm.
Begreppet ”Djup” i tabellen nedan avser hur 
långt möbelbenen sticker ner i konen.
Max brukarvikt 500 kg.

Artikelnr
AA3372A/091089093 Bendiameter 1,9 - 3,8 cm  Djup 3,4 cm
AA3372B/091089101 Bendiameter 3,2 - 5 cm  Djup 4 cm
AA3372C/091089119  Bendiameter 4,3 - 6,5 cm  Djup 4 cm
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Langham förhöjning för säng
Förhöjningsset för säng som har två upp-
sättningar av två gjutna block länkade ihop 
för användning till säng. Blocken har en 
bred bas för stabilitet och är justerbara i 
höjd med de medföljande insatserna. Efter 
justering är enheterna säkrade med en ving-
mutter. Förhöjning 6 cm till 11 cm i steg om 
2,5 cm. Maximaldiameter för ben är 7 cm.
Total breddjustering 91 cm till 146 cm. 
Max brukarvikt 500 kg.

Artikelnr
091089085 

Langham Multiförhöjare för stol och säng 
utan ben med sockel 

Langham Multiförhöjare består av stadiga för-
höjningskoner som placeras under möbelben 
eller socklar, för att höja stolar, fåtöljer, soffor 
eller sängar. Mellan konerna sitter ribbor som 
hålls ihop med skruv och vingmutter. Monte-
ringen görs helt utan verktyg.

Förhöjningskonen är 7,5 cm hög, 15,5 cm bred 
och 10,5 cm lång. Det går att höja upp till 15,5 
cm i två centimeters intervaller. Höjningen 
görs genom att plattor trycks fast på konernas 
undersida. Förhöjningskonorna binds samman 
med ribbor. Standardribban är 48cm X 7 cm. 
Den längre ribban är 107cm x 9,5 cm. Max 
brukarvikt är 500 kg. Multiförhöjaren kan ren-
göras med vanliga rengöringsmedel.

Ett grundpaket består av två förhöjnings-
koner med ribbor. Huvudbilden visar inne-
hållet i två grundpaket, två extra ribbor 
med skruvset samt tolv extra förhöjnings-
plattor.

Artikelnr
091089127  Grundpaket   Innehåller 2 förhöjningskoner och ribbor
091089135  Extra ribbor   6 st i förpackningen
LP/MPR/4   Extra långa ribbor  6 st i förpackningen
091089143  Förhöjningsplattor  12 i förpackningen  
LP/BOLTSET  Skruvset   Innehåll er Vingmutter, bricka och skruv

Mer information om vilka delar just du 
behöver finns att ladda ner på vår hem-
sida, www.euforia.se



Antihalkmatta

Tenura Antihalkmatta är en rektangulär mat-
ta med mönster/bård runt kanterna och även 
mönster i mitten av mattan. Detta ger god 
funktion. Den kan användas på alla plana ytor. 
Den kan rengöras med vanliga rengöringsme-
del och ytdesinficeras. Storlek 60 cm x 45 cm. 
Den finns i tre färger, röd, blå och gul.

Artikelnr
T/Floor - 60 - 1 Röd
T/Floor - 60 - 2 Blå
T/Floor - 60 - 3 Gul 

Våtrumstejp

Våtrumstejp finns som remsor eller rundlar för 
badkar, duschutrymmen m.m. Se till att ytan där 
tejpen ska sättas är ren torr och fri från fett, innan 
den appliceras. På ytor som trä, betong och sten 
bör primer användas. Varje rulle är 3 m och finns i 
färgerna vitt och klar.

Artikelnr

T/Aqua/S - W   Tejp remsor vit
T/Aqua/S - C    Tejp remsor klar
T/Aqua/C - W  Tejp rundlar vit
T/Aqua/C - C   Tejp Rundlar klar
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Devon fällbart stödhandtag. Handtaget fästes i 
vägg med en fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 
12,5 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 
2,5 cm. Handtaget finns i två längder 55 cm och 
76 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr
AA2000 / 091078542 Längd 55 cm
AA2002 / 091078559  Längd 76 cm

Devon MK II fällbart stödhandtag. Fästes i vägg 
med fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm. 
Handtaget fälls lätt uppåt. Greppdiameter 3,2 cm. 
Handtaget finns i två längder, 55 cm och 76 cm. 
Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2010 / 091078567 Längd 55 cm
AA2012 / 091078575 Längd 76 cm 

Devon MK II fällbart stödhandtag med stödben. 
Fästes i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 
30 x 12,5 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiame-
ter 3,2 cm. Handtagets längd 76 cm. Stödbenet är 
ställbart i höjd 79 - 98,5 cm. Max brukarvikt 67 kg, 
framför allt lämplig för barn.

Artikelnr
AA2018 / 091078583  Längd 76 cm
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Nedfällt                                    Uppfällt

Devon golvmonterat fällbart stöd-
handtag. Fästplattans storlek 25 x 15 
cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdia-
meter 3,2 cm. Handtagets höjd ifrån 
golv är 111 cm. Handtaget finns med 
längderna 55 cm och 76 cm. Max bru-
karvikt 127 kg.

Artikelnr
AA2024 / 091078617   Längd 55 cm
AA2026 / 091078625   Längd 76 cm

Tillbehör till Devon stödhandtag

Toapappershållaren passar alla Devon stödhandtag. 
Den är lätt att montera.

Artikelnr
091078641
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Stödhandtag med ovalt handtag för 
ett bra grepp. Stödhandtaget fästes 
i väggen och kan fällas upp och ner. 
När handtaget ej används fälls det 
upp. När handtaget är uppfällt är 
avståndet till väggen 14,5 cm. Fäst-
plattans storlek är 26 x 10 cm och 
längden är 70 cm. Max brukarvikt 
125 kg.

Artikelnr
AA2043 / 091078757

Stödhandtag med ovalt handtag för ett bra grepp. Handtaget är försett 
med stödben för att öka brukarvikten. Stödhandtaget fästes i väggen och 
kan fällas upp och ner. När handtaget ej används fälls det upp. När hand-
taget är uppfällt är avståndet till väggen 14,5 cm. Fästplattans storlek är 
26 x 10 cm, och längden är 70 cm. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr
AA2044 / 091078765

      Nedfällt                 Uppfällt



Devon MKIII är ett fällbart stödhandtag med ovalt hand-
tag och fjäderstyrd nedfällning. Handtagsformen ger ett 
bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och 
säkert kan fällas ner. Handtaget låses i uppfällt läge 20 
cm från vägg. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet 
rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls 
långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker 
man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Handtaget 
är stadigt då ett stöd under stödhandtaget låser mot fäst-
plattan i nedfällt läge. Fästplattan är 23 x 12 cm. 
Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. 
Max brukarvikt 127 kg. 

Artikelnr
091165695 Längd 69 cm

STÖDHANDTAG
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Devon Elite fällbart stödhandtag med ställbar höjd. Handtagsformen ger ett bra grepp och 
fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Höjden är ställbar 24 cm i 6 
cm intervall. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen 
och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väg-
gen. Då startar fjäderstyrningen. Handtagets bredd 5 cm djup 2,5 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr
091173152 Längd 69 cm

STÖDHANDTAG
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Devon Elite fällbart stödhandtag med stödben med ovalt handtag och fjäderstyrd nedfäll-
ning. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och 
säkert kan fällas ner. Handtaget låses i uppfällt läge 17,5 cm från vägg. När handtaget ska 
fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt 
framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrning-
en. Fästplattan är 23 x 12 cm. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Stödbenet är 
ställbar i höjd 68-83 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr
091173145 Längd 69 cm
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Devon Elite golvmonterat stödhandtag med ställbar höjd monteras i golvet. Fästplattan är 32 
x 22 cm. Handtagets höjd är ställbar 62,5 - 98,5 cm. Handtagsformen ger ett bra grepp och 
fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas upp. När handtaget ska fällas 
ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt upp. När 
handtaget skall fällas ner lyfts det litet rakt upp. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 
2,5 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr
091173160 Längd 69 cm
 

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. 
Stödhandtaget fästes med den stora skruven på 
bilden och de fästkuddar som finns på fästets 
insida. Längd 45.7 cm. Höjd 34,9 cm. Fästet har 
ställbar bredd 8,3 cm - 14 cm. Max brukarvikt 
100 kg. 

Artikelnr
091078443 
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Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. 
Stödhandtaget fästes med den stora skruven på 
bilden och de fästkuddar som finns på fästets 
insida. Längd 49,5 cm. Höjd 37,5 cm. Fästet har 
ställbar bredd 7,6 cm - 17,8 cm. Max brukarvikt 
100 kg.

Artikelnr
091078450

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Hand-
tagsbågen är försedd med ett mjukt antiglidbehand-
lat material. Detta gör att man får ett bra grepp även 
med fuktiga händer. Stödhandtaget fästes med den 
stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns 
på fästets insida. Höjd 26,7 cm. Fästet har ställbar 
bredd 5,7 - 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.

Artikelnr
091078468
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Stödhandtagen med refflad greppyta ger 
ett bra grepp. Avstånd från vägg 5 cm. 
Greppdiameter 3,8 cm. Fästplattornas dia-
meter 9,1 cm. Täckbricka till fästplattorna 
ingår. Handtaget finns i fem längder. Färg 
vit.

Artikelnr
AA6061F / 091101609   Längd 30,5 cm
AA6063F / 091101666   Längd 41 cm
AA6064F / 091101682   Längd 45,7 cm
AA6065F / 091101708   Längd 61 cm
AA6066F / 091101724   Längd 91,4 cm 

Täckbrickan till fästplattorna ingår.
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GripSure stödhandtag har en mjuk yta med 
längsgående markeringar. Detta ger bra 
grepp. Handtagen är varma att ta i. Hand-
tagens greppdiameter är 3,7 cm. Avståndet 
från vägg är 3,7 cm. Handtaget finns i fyra 
längder.

Dessa handtag limmas fast och är avsedda 
för ytor där man inte får borra och skruva, 
som exempelvis branddörrar och säkerhets-
dörrar.

Artikelnr
091187822 Längd 30 cm
091187830 Längd 40 cm
091188077 Längd 45 cm
091188093 Längd 60 cm

Detaljförstoring



Tooting duschstol med mjukt säte monteras i 
väggen. Den kan fällas upp mot väggen när 
den inte används. Sätets storlek är 33 x 39 
cm. Höjden är ställbar, 48,5 cm - 59 cm. 
Max brukarvikt 159 kg.

Artikelnr AA1694 / 091076850   

Tooting duschstol med hårt säte monteras 
i väggen. Den kan fällas upp mot väggen 
när den inte används. Sätets storlek är 29,5 
x 43,5 cm. Höjden är ställbar 48,5 cm - 59 
cm. Max brukarvikt 159 kg.

Artikelnr AA1690 / 091076801   

Tooting duschstol med intimuttag har 
mjukt säte. Ställbar höjd 48,5 - 59 cm. 
Max brukarvikt 158 kg. 

Artikelnr AA1697 / 091076884

DUSCHSTOLAR
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Väggmonterat duschsäte för hörn. Den spar 
utrymme. Duschsätet kan fällas upp mot väggen 
när det inte används. Den kan monteras på höger 
och vänster sida. Höjden är ställbar 44 cm - 54 cm. 
Sittbredd 40 cm. Sittdjup 40 cm. Totalbredd 44 
cm. Totaldjup 52 cm. Max brukarvikt 130 kg.

Artikelnr
091438712 Vänster
091438720 Höger  

Väggmonterat duschsäte för hörn, 
då det är uppfällt

Väggmonterat duschsäte med stödben. Sätet 
har handtag i kortsidorna. Duschsätet kan fällas 
upp mot väggen när det inte används. Sittbredd 
49 cm. Sittdjup 28 cm. I utfällt läge är avståndet 
från vägg 38 cm. När sätet är uppfällt är avstån-
det 14,5 cm. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr
091171644

DUSCHSTOLAR
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Väggmonterad duschstol med säte i plas-
töverdragen aluminium. Sittbredd 46 cm. 
Sittdjup 37 cm. Ställbar höjd 48-56 cm. När 
stolen är utfälld är avståndet från vägg 42 
cm. När stolen är uppfälld är avståndet från 
vägg 10 cm. Duschstolen finns även med ett 
mjukt säte som är 30x40 cm. I detta utfö-
rande är den ställbara höjden 52-60 cm. 
Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr
091175017  Mjukt säte

Väggmonterad duschstol försedd med ryggstöd 
och armstöd. Armstöden kan fällas uppåt mot 
vägg. Ställbar höjd 52-60 cm. Sittbredd 46 cm. 
Sittdjup 37 cm. Bredd mellan armstöd 54 cm. To-
talbredd 59 cm. När stolen är utfälld är avståndet 
från vägg 54 cm. När stolen är uppfälld är avstån-
det från vägg 18 cm. Duschstolen finns med helt 
säte alternativt säte med 
intimuttag. 
Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr
091076728  
Helt säte

091076736  
Säte med intimuttag

DUSCHSTOLAR
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Savanah väggmonterad duschstol med 
ryggstöd har ett säte som ger god sittkom-
fort. I uppfällt läge kommer duschstolen 
nära väggen och tar liten plats. Höjden är 
ställbar. Som tillbehör finns en mjuk dyna.

Ryggstödet monteras separat. Det har arm-
stöd som kan fällas upp för att underlätta 
överflyttning. Som tillbehör finns en mjuk 
dyna.

Sätet är 43 cm brett och 36 cm djupt. Sitt-
höjden är ställbar från 45,5 cm - 58,5 cm. I 
nedfällt läge är avståndet från väggen 43 
cm. I uppfällt läge är avståndet från väg-
gen 13 cm. Armstöden är 36 cm långa och 
bredden mellan dem är 50 cm. Armstödens 
längd från väggen är 39 cm. I uppfällt läge 
är handtagen 3 cm från väggen. Ryggstö-
dets höjd är 20,5 cm och bredden är 50 cm. 
Ryggstödet kan monteras på valfri höjd. 
Max brukarvikt 159 kg.

Artikelnr
091171511  Säte
091171529  Ryggstöd med armstöd
091311836  Mjuk sits
091311844  Mjuk rygg

DUSCHSTOLAR

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM 
Tel 08-591 292 50 • Mobil 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se

23



DUSCHSTOL, DUSCHPALLAR

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM 
Tel 08-591 292 50 • Mobil 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se

24

Chester duschpall med ställbar höjd 

Chester är en duschpall med mjukt säte och inti-
muttag. Ställbar sitthöjd 47 - 62 cm. Sätets storlek 
34 x 30 cm. Max brukarvikt 150 kg. 

Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Höjd- 
inställningen på görs genom att lossa ringen på 
stödbenen. Välj önskad höjd. Sätt ringen på plats 
genom att trycka ringen över hålet. Max brukar-
vikt 150 kg.

Artikelnr. AA1580 

Dushstol med runt säte

Duschstol med runt säte. Dimension 34,3 cm. 
Ställbar höjd 40,6 - 50,8 cm. Max brukarvikt 
113 kg.

Artikelnr
AA1590 Ställbar höjd 40,6 - 50,8 cm
AA1591 Ställbar höjd 50,8 - 61 cm 

Duschstol med intimuttag

Duschstol med arnstöd, ryggstöd och intimuttag. 
Duschstolen har ställbar höjd 47cm - 57cm.  
Sittbredd 40 cm. Sittdjup 40 cm. Totalbredd 51 cm. 
Totaldjup 41 cm. Max brukarvikt 130 kg.

Artikelnr: BEO3W 
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Duschstol för hörn eller duschkabin

Duschstol för hörn och även duschkabin med 
mjukt säte. Sätets storlek 40,5 x 38 cm. Ställ-
bar höjd 43 - 53 cm. Max brukarvikt 120 kg.

Artikelnr AA1568 

Sherwood duschpall

Sherwood duschpall med fast sitthöjd. Sitthöjden är 61 cm. 
Pallen har mjukt säte, storlek 35,5 x 29,5 cm. Sherwood 
duschpall kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Max 
brukarvikt 153 kg

Artikelnr AA1502 

Sherwood duschpall med ställbar höjd

Sherwood duschpall med ställbar höjd 50 - 64,5 cm. Pallen 
har mjukt säte, storlek 35,5 x 29,5 cm. Kan rengöras med 
vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 153 kg.

Artikelnr AA1522
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Duschpall för hörn

Duschpall för hörn med ställbar höjd, 44 cm - 54 cm. Sittbredd 
52,5 cm. Sittdjup 38 cm. På golvet är duschstolen 62 cm x 52 cm 
x 52 cm. Den väger 3,2 kg. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr 091325463

Duschpall med sidohandtag

Duschpall med sidohandtag på kortsidorna. Den har rektangu-
lärt säte i plast. Sittbredd 37 cm. Sittdjup 28 cm. Totalbredd 55 
cm. Duschpallen väger 2,8 kg. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr 091325356 
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Pottstol de luxe

Pottstolen har mjuk sittring, mjuka armstöd och mjukt 
ryggstöd. Den finns i fast och ställbar sitthöjd. Sittring-
en kan fällas upp för rengöring. Potta ingår. Den är 
lätt att rengöra. När pottstolen inte används kan öpp-
ningen täckas med ett mjukt säte, som ingår. Pottsto-
len kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Fast sitthöjd 47 cm, Ställbar sitthöjd 47,8 cm - 57,8 cm, 
Sätet är 44 cm x 48 cm, Bredd vid fötterna 58 cm x 50 
cm, Max brukarvikt 102 kg.

Artikelnr 091080753 Fast höjd, 091080837 Ställbar höjd 

Pottstol för tunga brukare

Pottstolen för tunga brukare finns med fasta och avtagbara 
armstöd. Höjden är ställbar. Brukaren sitter på en traditionell 
sittring. Den kan fällas upp vid rengöring. Pottan är lätt att töm-
ma. När pottstolen inte används kan öppningen täckas med ett 
mjukt säte som ingår. Den kan rengöras med vanliga rengörings-
medel.

Ställbar sitthöjd 48,5 cm - 63,5 cm, Sittbredd 45 cm, Sittdjup 43 
cm, Armstöden är 64 cm höga, Ställbar totalhöjd 83 cm - 98 cm, 
Totalbredd 55 cm, Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr
091309798 Fasta armstöd,   091325828 Avtagbara armstöd

Pottstol

Pottstol med fast sitthöjd och fasta armstöd. Brukaren 
sitter på en traditionell sittring. Den kan fällas upp vid 
rengöring. Pottan är lätt att tömma. När pottstolen inte 
används kan öppningen täckas med ett mjukt säte, som 
ingår. Pottstolen kan rengöras med vanliga rengörings-
medel.

Sitthöjd 47 cm. Sittdjup 50 cm. Bredd vid fötterna 58 cm. 
Max brukarvikt 165 kg.

Artikelnr 091080407 
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Toalettram

Toalettram som kan användas utan toaförhöjning. Bredden 
ställer man in i den ram del som ligger på golvet. Ramdelen 
kan även skruvas fast. Bredden är ställbar 44,5 cm - 59,5 cm. 
Höjd 72,5 cm. Djup 52,5 cm. Max brukarvikt 190 kg. Som till-
behör finns toapappershållare.

   Artikelnr 091078864 Vikt 5,6 kg.

 
    
   Artikelnr 091078641 Toapappershållare

Toalettram för en sida

Toalettram för en sida. Det kan användas på valfri sida. 
Ramen kan fästas i golvet. Bredd 26,2 cm. Höjd 72,5 cm. 
Djup 52,5 cm. Max brukarvikt 190 kg. Som tillbehör finns 
en toapappershållare.

Artikelnr
091078856 Vikt 2,4 kg
091078641 Toapappershållare 
 

DuschsToalettram med ställbar bredd och höjd, extra 
bred

Toalettramen placeras runt toastolen. Ramen är för-
sedd med mjuka handtag. Den är tillverkad i alumi-
nium. Bredden är ställbar 60 cm - 65 cm. Höjden är 
ställbar 62,5 cm - 78,8 cm. Djup 49,5 cm. Max brukar-
vikt 190 kg.

Artikelnr
091079995 Komplett ram
091080001 Extra doppskor 4/fp
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Dessa två hål måste vara genom- 
gående så att sitsen kan fästas 
från undersidan.

Homecraft upphöjd toalettstol med uppfällbara 
armar ger ökat oberoende genom att kompensera 
för nedsatt rörelse. Toalettstolen måste vara av den 
vanliga typen med genomgående hål att fästa sitsen 
i (se lilla bilden).

Stolen kan ställas in för tre möjliga sitthöjder för 
anpassad passform, 60, 100 eller 150 mm. Med rätt 
höjd skall dina fötter kunna röra golvet, med höftle-
den högre än knäleden. Detta hindrar att höft- och 
knäleder böjs över 90 grader, vilket är särskilt viktigt 
efter ersättningskirurgi.  

Artikelnr: 091558873               
Max brukarvikt: 136 kg

Savanah toaförhöjning 

Passar på alla toastolar och mon-
teras utan verktyg. Savanah finns i 
två höjder, 5 cm och 10 cm.  
Öppningen är 33,5 cm lång och 23 
cm bred. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr:  
AA2112 Höjd 5 cm
AA2114Y Höjd 10 cm
091543305 Extra fästen 2/fp 

Savanah toaförhöjning med lock 
 
Passar på alla toastolar och mon-
teras utan verktyg. Savanah finns i 
två höjder: 5 cm och 10 cm. 
Öppningen är 33,5 cm lång och 23 
cm bred. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr:  
AA2112L Höjd 5 cm
AA2114L Höjd 10 cm
091543305 Extra fästen 2/fp 
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Mjuk sittring för toalett 

Mjuk sittring i polyurethan-skum. Kan 
rengöras med vanliga rengöringsmedel 
och tvättas med ytdesinfektionsmedel. 
Längd 435 mm, bredd 425 mm, 
höjd 51 mm

Artikelnr: TS-A-PU 

Uriwell urinflaska för kvinnor och män

Flaskan är lätt att använda. Det täta locket gör 
att den är spillfri och luktfri. Uriwell kan an-
vändas stående, sittande och liggande. 
Då den är tom ryms den i en handväska. När den 
används utvidgas den och rymmer 750 ml. 
Kompakt storlek 15 x 7cm. 
Utvidgad storlek 35 x 7cm.

Artikelnr 091208883

Spillsäker och luktfri urinflaska 
för kvinnor

Spillsäker och luktfri urinflaska 
för kvinnor. Man använder en 
adapter till vår spillsäkra urin-
flaska för män, AA2637. Flaskan 
töms genom att man öppnar 
locket i flaskans bakre del. Bär-
handtaget är avtagbart. Den 
spillsäkra funktionen sitter i 
locket med vidhängande rör. Här 
finns backventilen.  
Urinflaskan rymmer 1 liter.  
Kan autoklaveras.Artikelnr 

AA2637 Urinflaska
AA2637F Adapter



Parnell uppresningsstöd

Parnell Premier är ett uppresningsstöd som underlättar förflyttning i och ur sängen. Stödet 
kan placeras på valfri långsida av sängen gör det lättare att resa sig och gå ur sängen och 
består av två delar: en bottenplatta och ett handtag, som kan monteras utan verktyg. Bot-
tenplattans framsida är plan vilket gör det lättare att köra en rullstol/rullator nära sängen. 
Stödet passar de flesta sängar med ram. Mer detaljer och mått finns på vår hemsida.

Parnell Premier 
Max brukarvikt 115 kg.
Artikelnr 091172550

Parnell Premier Plus
Max brukarvikt 165 kg.
Artikelnr 091324490

Parnell Premier Platinum
Max brukarvikt 200 kg.
Artikelnr 091555077

Assist-a-Tray Uppresningsstöd med bord 
(kan även köpas utan bord)

Detta uppresningsstöd är avsett för soffa, säng 
eller fåtölj. Stödets bredd kan justeras. Avstån-
det mellan möbelns ben får vara max. 83 cm.

Borsskivan kan ställas in på olika höjd och den 
kan vridas åt olika håll för bästa bekvämlighet.

Enkelt att montera med hjälp av de bifogade 
insexnycklarna och svensk monteringsanvisning.

Maximal brukarvikt är 110 kg 
Artikelnr.   091423979 

UPPRESNINGSSTÖD
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FEAL IRP portabel ramp
Vikbar på längden

IRP050
Längd (cm): 52
Vikt (kg): 3,8
Maxlast (kg): 400
Bredd åkyta (cm): 76
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 10

IRP090
Längd (cm): 92
Vikt (kg): 6,5
Maxlast (kg): 400
Bredd åkyta (cm): 76
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 20

IRP120
Längd (cm): 116
Vikt (kg): 8,7
Maxlast (kg): 400
Bredd åkyta (cm): 76
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 25

IRP150
Längd (cm): 150
Vikt (kg): 10
Maxlast (kg): 400
Bredd åkyta (cm): 76
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 30

IRP170
Längd (cm): 167
Vikt (kg): 12,5
Maxlast (kg): 400
Bredd åkyta (cm): 76
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 35

IRP200
Längd (cm): 200
Vikt (kg): 14,7
Maxlast (kg): 400
Bredd åkyta (cm): 76
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 40   

IRP är en portabel ramp, vikbar på längden. Hel åkyta för till exempel elrullstolar och tre- 
hjulig skoter. En väldigt lätt ramp i slitstarkt material och som håller för hög belastning.

    Vikbar på längden               Hel åkyta       Lätt och slitstark

  Hopfälld endast 5,5 cm tjock            för t. ex. elrullstolar o trehjulig skoter                tål hög belastning
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FEAL iRamp Carbon
Världens lättaste portabla ramp – vikbar på längden

IRC075
Längd (cm): 75
Vikt (kg): 2,6
Maxlast (kg): 300
Bredd åkyta (cm): 75
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 15

IRC120
Längd (cm): 120
Vikt (kg): 3,9
Maxlast (kg): 300
Bredd åkyta (cm): 75
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 25

IRC150
Längd (cm): 150
Vikt (kg): 5
Maxlast (kg): 300
Bredd åkyta (cm): 75
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 30

IRC200
Längd (cm): 200
Vikt (kg): 6,8
Maxlast (kg): 300
Bredd åkyta (cm): 75
Bredd ihopfälld (cm): 39
Rek. maxhöjd (cm): 40 
  

FEAL har utvecklat 
världens lättaste ramp. Kravet var att 
de bara fick använda marknadens bästa material, 
för att få till en produkt som ger maximal frihet och säkerhet 
för användaren. iRamp Carbonserie, är 30 % lättare än konkurrenternas motsvarigheter. 

           Kolfiber       Maximal frihet och säkerhet        30% lättare

extremt lätt, vridstyvt och starkt        När du behöver en riktigt smidig            ramper som är 30 % lättare än
                                                             mobil ramp finns inget bättre val          konkurrenternas motsvarigheter
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FEAL Tröskelramper plast
Byggbara tröskelramper i återvinningsbar plast, för inne- och utebruk

FB 1
Justerbar höjd mellan:
1-2 cm
Mått (bredd x längd):
21 x 84 cm

FB 2
Justerbar höjd mellan:
2,5-4 cm
Mått (bredd x längd):
33 x 84 cm

FB 3 
Justerbar höjd mellan:
4,5-6 cm
Mått (bredd x längd):
45 x 84 cm

FB 4
Justerbar höjd mellan:
6,5-8 cm
Mått (bredd x längd):
57 x 84 cm

FB 5 
Justerbar höjd mellan:
8,5-10 cm
Mått (bredd x längd):
69 x 84 cm

FB 6
Justerbar höjd mellan:
10,5-12 cm
Mått (bredd x längd):
81 x 84 cm

HÖRN

FBH2
Justerbar höjd mellan:
2,5-4 cm
Mått (bredd x längd):
33 x 21 cm

FBH3
Justerbar höjd mellan:
4,5-6 cm
Mått (bredd x längd):
45 x 32 cm

FBH4
Justerbar höjd mellan:
6,5-8 cm
Mått (bredd x längd):
57 x 44 cm

FBH5
Justerbar höjd mellan:
8,5-10 cm
Mått (bredd x längd):
69 x 56 cm

FBH6
Justerbar höjd mellan:
10,5-12 cm
Mått (bredd x längd):
81 x 69 cm    

Systemet är tillverkat av slitstarkt syntetiskt material och är tillverkat av 95% återvinningsba-
ra material. Systemet lämpligt för användning inomhus och utomhus. Delarna är lätta, star-
ka, kan enkelt demonteras, levereras med 5 års garanti och är underhållsfria. En gummiham-
mare krävs för montering. Systemet ger även otaliga möjligheter för unika anpassningar.  
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FEAL Tröskelramper gummi
Gummiramper med slitstark yta till exempel för användning i badrum

FRR04
4x40x900 mm

FRR06
6x60x900 mm

FRR08
8x80x900 mm

FRR10
10x100x900 mm

FRR12
12x120x900 mm

FRR16
16x150x900 mm
 
FRR20
20x150x900 mm

FRR24
24x150x900 mm

FRR28
28x200x900 mm

FRR32
32x200x900 mm

FRR36
36x200x900 mm

FRR40
40x250x900 mm
 
FRR44
44x250x900 mm

FRR48
48x250x900 mm

FRR52
52x300x900 mm

FRR56
56x300x900 mm

FRR60
60x300x900 mm    

Gummiramper med slitstark yta, vanliga användningsområden hall, sovrum, badrum, kök, 
vardagsrum. Kan användas överallt där det finns en tröskel som ska övervinnas. Ramperna är 
gjorda av gummi (TPE), och är PVC-fria.
Ramperna kan beställas med eller utan tejpbaksida. Tejpen används för fastsättning av ram-
pen vilket säkerställer att rampen ligger still utan att behöva skruva eller borra i golv eller 
tröskel. Ramperna kan enkelt anpassas i bredd med en kniv eller såg.
Ramperna finns i höjder från 4-60 mm, tål en belastning upp till 400 kg och kan även använ-
das utomhus.
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FEAL Tröskelramper i Aluminium
Tröskelramp – montering på befintlig tröskel. Ger en mjuk och snygg övergång

        Guld                              Ek                         Durkplåt           Heltäckande ramp

Tröskelramper - Modeller, se nästa sida
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Guld

150-1000 E
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 15,0

250-1000 E
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 25,0

330-1000E
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 33,0

150-2500 E
Längd (cm): 250
Bredd (cm): 15,0

250-2500 E
Längd (cm): 250
Bredd (cm): 25,0

330-2500 E
Längd (cm): 250
Bredd (cm): 33,0

Ek

150-1000 EK
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 15,0

250-1000 EK
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 25,0

330-1000 EK
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 33,0

150-2500 EK
Längd (cm): 250
Bredd (cm): 15,0

250-2500 EK
Längd (cm): 250
Bredd (cm): 25,0

330-2500 EK
Längd (cm): 250
Bredd (cm): 33,0

Durkplåt

150-1000 D
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 15,0

240-1000 D
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 24,5

345-1000 D
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 34,5

400-1000 D
Längd (cm): 100
Bredd (cm): 40,0

150-3000 D
Längd (cm): 300
Bredd (cm): 15,0

245-3000 D
Längd (cm): 300
Bredd (cm): 24,5

345-3000 D
Längd (cm): 300
Bredd (cm): 34,5

400-3000 D
Längd (cm): 300
Bredd (cm): 40,0

Tröskelramper Aluminium – modeller

Heltäckande 
tröskelramp
700
Längd (cm): 54,0
Total bredd (cm): 70,0
Bredd upphöjning (cm): 
16,0
Höjd (cm): 3,0

800
Längd (cm): 55,0
Total bredd (cm): 70,0
Bredd upphöjning (cm): 
17,0
Höjd (cm): 3,5
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FEAL Anyramp
Lätta och halksäkra ramper

VR10
Längd (cm): 100
Vikt (kg): 11
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 52

VR10-1*
Längd (cm): 100
Vikt (kg): 10
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 100
* Denna ramp är endelad.

VR16
Längd (cm): 160
Vikt (kg): 18
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 85

VR20
Längd (cm): 200
Vikt (kg): 21
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 105

VR25
Längd (cm): 250
Vikt (kg): 25
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 130

VR28
Längd (cm): 279
Vikt (kg): 29
Maxlast (kg): 400
Bredd insida (cm): 82
Längd hopvikt (cm): 145    

Anyramp lätta och halkfria portabla lastramper passar till en mängd olika användnings-
områden. Du viker ihop dem med ett enkelt handgrepp. Tillverkade i Sverige av Feal.



RAMPER

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM 
Tel 08-591 292 50 • Mobil 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.s9

39

Axcess Väskramper

Axcess Väskramper är lätta att använda. Väskrampernas totalbredd är invändigt 73,6 cm och 
utvändigt 76,5 cm. Alla ramper, utom längd 61 cm, har bärhandtag i centrum på långsidan. 
Det gör att de är lätta att hantera. Väskrampen finns i fem längder. Max brukarvikt 272 kg.

Artikelnr  Längd     Vikt     Bredd      Bredd ihopfälld
091169739  61 cm     5 kg       73,7 cm       38,1 cm
091169762  91,5 cm    6,8 kg      73,7 cm       38,1 cm
091169770  122 cm    9,5 kg      73,7 cm       38,1 cm
091169788  152,5 cm    11,8 kg      73,7 cm       38,1 cm
091169796  182,9 cm    16,4 kg      73,7 cm       38,1 cm
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Välkommen till vår butik 
i Stockholm

 
1 september 2020 flyttade Euforia AB verksamheten 

till nya trivsamma lokaler på Artillerigatan 89.

Du är mycket välkommen till vårt showroom och butik.


