
LET AT TILPASSE TIL
FORSKELLIGE BEHOV

BALANCE
- TRYGHED FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE



Løsninger til hverdagen
for både store og små
I snart 60 år har Ropox sikret, at mennesker 
med særlige behov kan klare sig selv. At 
kunne gøre en forskel i folks hverdag giver os 
drivkraften til at fortsætte med at udvikle nye 
produkter. Og det gør vi hele tiden.

Fundamentet for vores udviklingsarbejde er de 
hjemmebesøg, som vores rådgivere foretager 
hver dag hos brugere over hele landet, og den 
uvurderlige viden, som disse møder giver.  

Den viden tager vi med os, når vi 
videreudvikler de produkter, som vi sælger i 
dag, og når vi designer nye. 

I denne brochure kan du læse mere om 
Balance. Et hjælpemiddel til alle aldre, både i 
private hjem og institutioner. Hvis du ønsker 
mere information om noget, er du velkommen 
til at kontakte os, så hjælper vi dig gerne. 
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 � Ved af- og påstigning i forbindelse med toiletbesøg, hvor 
de forreste støttehåndtag giver stabil support.

 � Sikkert siddende takket være fodstøtte, stabile armlæn på 
siderne og støttehåndtag, som brugeren kan læne sig op ad.

 � Takket være alt tilbehør og det faktum, at Balance er 
modulopbygget, er systemet let at tilpasse til forskellige 
behov og forudsætninger.

 � Kan kombineres med Bidette.

Anvendelsesområder,  
hvor Balance giver stabil  
og tryg støtte

Balance er udviklet til børn og voksne, der 
har svært ved at holde balancen i stående og 
siddende stilling. Armlæn og fodstøtter  giver 
sikker støtte til hele kroppen, og de fleksible 
støttehåndtag letter forflytning til og fra 
toiletsædet. 

Balance er både let at håndtere og let at samle 
og kan ved behov tages med, for eksempel på 
en tur, når familien skal være væk i en længere 
periode. 
Fordi det er let at folde støtterne væk, er disse ikke 
i vejen for dem, der ikke har brug for dem.

Nogle gange er det rart at  
være alene for en stund.

Brugerindstilling  
Giver en stabil støtte, både  
ved forflytning og i siddeposition.

Familieindstilling  
Støtterne drejes til siden og fodstøtten 
vippes op, så kan toilettet anvendes af alle.

Derfor vælger 
brugerne Balance

 � Velegnet til hele familien, uanset alder  
og størrelse.

 � Kan tages med, når du er væk hjemmefra.

 � Let at ændre i forhold til brugerens behov.

 � Fremstillet i lakeret rustfrit stål. 
Gummidetaljer i polyurethan uden latex.

 � Kan kombineres med Bidette. 

 � Fleksibel, enkelt og tiltalende design.  
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 Model 1 
 Varenr.: 35-00001 / HMI no.: 37048

 � Armlæn lige, 425 mm  
mellem armlænene

 � Fodstøtte
 � Benstativ og toiletsæde

 Model 2  
 Varenr.: 35-00002 / HMI no.: 37049

 � Armlæn lige, 425 mm  
mellem armlænene

 � Fodstøtte
 � Støttehåndtag

 � Benstativ og toiletsæde

 Model 3 
 Varenr.: 35-00003 / HMI no.: 123076

 � Armlæn lige, 425 mm  
mellem armlænene

 � Støttehåndtag
 � Benstativ og toiletsæde
 � Fodstøtte-erstatning

 Model 9:  
 Varenr.: 35-00009 / HMI no.: 123080

 �  Armlæn duo mini, 350 alt.  
500 mm mellem armlænene

 � Fodstøtte
 � Benstativ og toiletsæde

 Model 10:  
 Varenr.: 35-00010 / HMI no.: 37052

 � Armlæn duo mini, 350 alt.  
500 mm mellem armlænene

 � Fodstøtte
 � Støttehåndtag

 � Benstativ og toiletsæde

BALANCE MODEL 5

 Model 7:  
 Varenr.: 35-00007 / HMI no.: 37053

 � Armlæn omfavnende, 425 mm
 � Fodstøtte
 � Benstativ og toiletsæde

 Model 8:  
 Varenr.: 35-00008 / HMI no.: 123077

 � Armlæn omfavnende, 425 mm
 � Benstativ og toiletsæde
 � Fodstøtte-erstatning

 Model 4 
 Varenr.: 35-00004 / HMI no.: 123078

 � Armlæn duo, 350 alt. 500 mm 
mellem armlænene

 � Fodstøtte
 � Benstativ og toiletsæde

 Model 5:  
 Varenr.: 35-00005 / HMI no.: 37051

 � Armlæn duo, 350 alt. 500 mm  
mellem armlænene

 � Fodstøtte
 � Støttehåndtag
 � Benstativ og toiletsæde

 Model 6:  
 Varenr.: 35-00006 / HMI no.: 123079

 � Armlæn duo, 350 alt. 500 mm mellem 
armlænene

 � Støttehåndtag
 � Benstativ og toiletsæde
 � Fodstøtte-erstatning

Maks. belastning: 
Armlæn 130 kg, Omfavnende armlæn 130 kg/50 kg, 
Støttehåndtag 130 kg, Fodstøtte 60 kg.

31

Hvilken model passer til dig?
På vores website finder du en testprotokol, som hjælper dig med at finde den rigtige 
model. ropox.dk/produkt-kategori/ropox-home-care/

 

50 kg
130 kg

 50 kg
130 kg
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For de allermindste kan det være for højt at nå op til 
fodstøttens højeste position. Med fodskamlen placeret  
på fodstøtten kan barnet komme op.

Med fodskamlen placeret på fodstøtten får selv de 
mindste børn en god fodstøtte.

Balance – med bordplade str. 600x315 mmBalance – med bordplade

Balance  
– med fodstøtte og assistentskammel

Balance – med rygstøtte og hulformindsker
(begge fås i flere størrelser)

Kombinationer  
og tilpasninger 
Alle vores produkter er udviklet, så de kan tilpasses og 
kombineres, og brugeren får præcis det hjælpemiddel,  
der er behov for. 

Balance – kombineret med Svan Bidette R3
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TOILETSÆDE KAN  
Soft close med quick relea-
se-beslag.

VARENR.: 35-00038 
HMI NO.: 37052
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RYGSTØTTE  
VARENR.: 35-00021 
HMI NO.: 37060 
H. 250 mm 
B. 360 mm 
D. 100 mm

FODSKAMMEL 
VARENR.: 35-00037 
H. 100 mm  
B. 370 mm 
D. 150 mm

RYGSTØTTE
VARENR.: 35-00046 
HMI NO.: 123089 
H. 390 mm 
B. 320 mm 
D. 30 mm

BLØDT SÆDE 
BLÅ: VARENR.: 35-00040 
HMI NO.: 44867 
HVID: VARENR.: 35-00039 
Indvendige mål B. 210 mm 
Indvendige mål L. 245 mm

HULFORMINDSKER 
– lille med høje kanter. 

VARENR.: 35-00027 
HMI NO.: 37050 
Indvendig hulstørrelse: 
B. 146 mm 
L. 193 mm

HULFORMINDSKER 
– mellem, vandret. 

VARENR.: 35-00025 
HMI NO.: 37059 
Indvendig hulstørrelse: 
B. 170 mm 
L. 262 mm

HULFORMINDSKER 
– ekstra lille. 

VARENR.: 35-00028 
HMI NO.: 123075 
Indvendig hulstørrelse: 
B. 140 mm 
L. 163 mm

HULFORMINDSKER 
– lille, vandret. 

VARENR.: 35-00026 
HMI NO.: 37058 
Indvendig hulstørrelse: 
B. 143 mm 
L. 255 mm

BORDPLADE
VARENR.: 35-00035 
600 x 315 mm (inkl. beslag)

VARENR. 35-00036 
600 x 315 mm (uden beslag)

BENFORLÆNGER 
VARENR. 35-00034 
Højde 65 mm 
Sælges parvis

Anbefales til porcelæn 
46 cm & højere. 

TOILETSÆDE – standard  
VARENR.: 35-00024 
HMI NO.: 37057 
Indvendige mål 
B. 225 mm L. 273 mm.  
Udvendige mål: 
B. 370 mm L 400 mm. 

Vi hjælper dig med at finde det
rigtige produkt
Direkte fra os
Vi hjælper dig med at finde det rigtige produkt og 
de tilbehørsprodukter, du eventuelt har behov for. 
Du kan kontakte os på telefon 
+45 55 75 05 00.

Via din ergoterapeut 
Din ergoterapeut kan hjælpe dig med at beslutte, 
hvilket produkt og tilbehør der er bedst for dig. 

Vi bygger fremtidens badeværelser
Se mere af vores sortiment på www.ropox.dk

SVAN BIDETTE R3
Bidetmodul til toilettet med  

vaske- og tørrefunktion

GRIPO
Støttestang til hjælp,

når brugeren skal rejse sig

ROPOX QUICK HÅNDVASK
Vasken skydes ud fra væggen og 

sænkes 14 cm

BALANCE
Fleksibelt system til toilettet,  

som  giver ekstra støtte til børn og voksne

ROPOX TOILETSTØTTER
Vægmonterede, opklappelige og 

kan hæjde justeres

SVAN LIFT
Toiletsædeløfter

Du kan også kontakte en af   vores sælgere eller rådgivere, du finder deres kontaktoplysninger under 
Kontakt på vores hjemmeside:  www.ropox.dk

SIDDEPLADE  
VARENR. 35-00045 
B. 170 mm 
L. 340 mm

KATETERHOLDER 
VARENR. 35-00043 

ASSISTENTSKAMMEL
VARENR. 35-00044 
Udvendige mål: 
41 cm diameter.

FODSTØTTE 
VARENR. 35-00042 
B. 90 mm 
L. 160 mm
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ROPOX BORDE

SMUKKE 
HØJDEINDSTILLELIGE 

BORDE TILPASSET 
INDIVIDUELLE BEHOV

ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG 
HØJDEINDSTILLELIGE 
KØKKENLØSNINGER 

ROPOX BADEVÆRELSER

INNOVATIVE 
OG SPÆNDENDE 

PRODUKTER I EN SMUK 
SAMHØRIGHED

ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE 
LØSNINGER I EN 

ERGONOMISK 
UDFORMNING 

OM ROPOX 

FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV

“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere 
livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning, 
da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder 
efter det samme mål.

Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion 
af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk 
genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort 
og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til 
både den private og offentlige sundhedssektor.

Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje 
kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed. 

Læs mere på www.ropox.dk.


