
Produktkatalog
2023

www.ovrebo.no



Øvrebø Rehabilitering AS presenterer i denne katalogen 
tekniske hjelpemidler til barn, eldre og funksjonshemmede.

Vi har knyttet til oss ledende og anerkjente leverandører i 
inn- og utland.

Produktene oppfyller våre egne og markedets høye krav til 
funksjonalitet, holdbarhet og kvalitet.

Med fokus på å avdekke det reelle behov og finne den beste 
løsningen til den enkelte bruker og hjelper, 

inviterer våre medarbeidere til et fremtidig godt samarbeid.

For mer detaljert informasjon om de enkelte produktene, henviser 
vi til vår hjemmeside www.ovrebo.no.

Vår kompetanse er din trygghet!
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ROLTEC BOA 2ROLTEC BOA 2
 
 - Midthjulsdrift - Midthjulsdrift
 - - Setehøyde kun 36 cm Setehøyde kun 36 cm
 - Bredde kun 59 cm - Bredde kun 59 cm

På avtale med NAV
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Grunner til å velge ROLTEC BOA2
- Et stilig og svært kompakt design
- Smal bredde - kun 59 cm!
- Meget lav setehøyde - kun 36 cm!
- Programmerbar styring fra Penny+Giles
- Overbevisende trekkraft selv ved lave hastigheter
- Lett å styre og kontrollere ved kjøring på ramper
- BOA2 er pga sin bredde, lave høyde og oppbygning 
foran ideel som førersete i bil, men også som 
passasjersete i bilen
- Festebøyler til stroppefesting
- Feste i bil med elektrisk docking station (Dahl)
- En driftsikker og robust stol med lang levetid
- Mulighet for montering av alle setetyper

 

LØFTE - VIPPESYSTEM
Roltec BOA2 har et kompakt elektrisk løft/tiltsystem, 
som kan øke sittehøyden med 30 cm. 
Med løftet kan du komme i ansiktshøyde med de fleste, 
og nå de tingene som kanskje lenge har vært utenfor 
rekkevidde.
Systemet gjør det mulig å tilte fra 0 til 50 grader og 
hvile ryggen når det er nødvendig.

Elrygg kombinert med el-tilt gir optimale muligheter for 
varierende sittestillinger.
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Setepute Tykkelse Dybde Bredde
R-Seat Optimum Comfort (std) 9 cm 48 eller 55 cm 40 - 64 cm
R-Seat Comfort Visco 9 cm 48 eller 55 cm 40 - 64 cm
R-Seat Standard 7 cm 48 eller 55 cm 40 - 64 cm
Ryggpute Høyde Bredde
R-Seat Active FlexStrab (std) 50 eller 57 cm 40 - 64 cm
R-Seat Ekstra dyp FlexStrab 50 eller 57 cm 40 - 64 cm
R-Seat Free FlexStrab 50 eller 57 cm 40 - 64 cm
R-Seat Passiv FlexStrab 50 eller 57 cm 40 - 64 cm

 

Armlen
Skrått oppfellbart og høy-
dereg (std)

Oppfellbart og høydereg Høyderegbart og fast Høydereg og senkbart

Fotbrett

Mono elektrisk (std) Mono manuelt Elektrisk utsving, delt Manuelt utsving, delt

Fotplater til midtstilt fotbrett

Fotplate, delt (std) 095-71628 Fotplate, hel smal 095-71627 Fotplate, hel bred 095-71626

Ledsagerstyring
1-håndsbetjent, bøyle Joystick R-Net ledsagerstyring med festebrakett
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Mål:
Totallengde 110 cm
Lengde uten benstøtter 98 cm
Totalbredde 59 cm
Frihøyde 7,5 cm
Setehøyde uten pute 36 cm
Setebredde 40-64 cm
Setedybde 30-55 cm
Seteløft 30 cm
Setetilt 0-50˚
Totalvekt uten person 167 kg
Maksimal personvekt 136 kg
Kjøredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:
Max kjørelengde med 33 Ah (38 Ah/C20) batterier (std) ca 28 km
Max kjørelengde med 51 Ah (56 Ah/C20) batterier ca 40 km
Max kjørelengde med 63 Ah (70 Ah/C20) batterier ca 48 km
Stigeevne 17%
Max hastighet fremover 9,9 km/t
Plassbehov ved 180˚ vending fra 110 cm
Evnen til å forsere kantsten uten tilløp 7 cm
Dekk:
Senterhjul (grå) 3.00 x 8”
Svinghjul massiv (grå) 7” x 1¾  
Ventiltype bilventil

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
248979 095-1016 Roltec BOA2-16
248980 095-1018 Roltec BOA2-18

Styreboks

Joystick R-Net CJSM2 (std)
advanced display, lys

Joystick R-Net CJSM
display, lys

Joystick R-Net basic

Lår-/bekkenpute

Lengde 22 høyde 8 095-A80028-22

Lengde 36 høyde 12,5 095-A80028-36

Beslag 095-7149

Tilbehør

Ledlys foran/bak 095-69280

Armlensveske 095-60065

Veskekroker 095-21473



Airgo2
sammenleggbar elektrisk rullestol m/SOS-funksjon

Med noen enkle grep slås den sammen på noen få sekunder, og blir enkel å håndtere både for 
lagring hjemme og ved transport.

Airgo´s lave vekt kombinert med en egenutviklet algoritme som optimere motorenes energiforbruk 
gir en rekkevidde på hele 40 km på en ladning.

Airgo´s konstruksjon er like smidig som en manuell rullestol og er enkel å manøvrere på trange 
steder, og gjennom smale døråpninger. Det kompakte formatet gjør den enkel å håndtere på alle 
typer transporter.
Våre batterier er godkjente etter den internasjonale standarden UN38.3 som kreves for å ta med 
batterier på fly. Batteriene løsnes fra stolen og medbringes som håndbagasje på flyet.

Airgo er CE godkjent i tillegg til å ha gjennomgått og blitt godkjent i EN-12184 som er den tøffeste 
testen for rullestoler der stolen blant annet kjøres 200.000 sykluser i en testtrummel. Dessuten 
testes holdbarhet, bremser, stabilitet, elektronikk og mye annet.

Som eneste stol på markedet har Airgo S2 en innebygd kommunikasjonsenhet med SIM-kort 
og SOS-funksjon, noe som skaper ekstra trygghet for både bruker og ledsager. Et trykk på 
SOS-knappen lager en alarm for å påkalle oppmerksomhet i tillegg til å ringe opp ett eller flere 
telefonnumre.
Med Airgo S2 følger det med en app som forenkler hverdagen og gjør stolen enda mer anvende-
lig. Gjennom appen kan man manøvrere stolen via sin telefon, noe som er praktisk i situasjoner 
der man vil flytte stolen uten å måte be om hjelp, noe som gir økt frihet og uavhengighet.

Airgo S2 Basic er en litt enklere utgave hvor SOS-funksjon og app ikke er inkludert. For de som 
ønsker en enkel stol og kun har behov for å kjøre stolen med joystick.
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Med noen enkle grep slås den sammen og blir 
enkel å håndtere både for lagring hjemme og ved 
transport.

Transportveske som
beskytter stolen under 
transport. Håndtak på 
vesken gjør det enkelt å 
trille den med vesken på.

Vekt 28 kg

Maks brukervekt 150 kg

Maks hastighet 7 km/t

Rekkevidde 40 km

Motoreffekt 2 x 250W

Totallengde inkl. fotbrett 100 cm

Setebredde
Breddekit øker bredden til

45 cm
52 cm 

Sittehøyde 51 cm

Svingradius 75 cm

Mål sammenlagt 73 x 60 x 37 cm

Massive hjul Bak 12”, foran 8”

Batterieffekt/vekt 2 x 240 Wh/1,8 kg

Batterier 2 x litium ION
10 Ah/24W

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
293064 097-1021 Airgo S2 m/SOS-knapp
296479 097-10038 Airgo S2 Basic
293066 097-10168 Airgo transportveske

097-10106 Paraplyholder
097-10076 Nakkestøtte til Airgo

293065 097-10120 Brakett. ledsagerstyring
097-10090 Koppholder
097-10083 Ledlampe til Airgo
097-310281 Setebreddekit, + 7 cm

298066 097-310397 Krykkeholder

Vinkeljusterbar 
festearm til å feste 
paraply på Airgo for 
regn-, vind- og 
solbeskyttelse.

Brakett for å feste 
joysticken bak på stolen 
slik at ledsager kan 
kjøre den.

Nakkestøtten 
monteres på 
ryggrammen for ekstra 
støtte av hode/nakke.

Koppholder som festes 
på stolens ramme med 
klemfester.

Ledlampe med zoom-
funksjon som gir godt 
lys i mørket 9



SecuCare terskeleliminator
Modulsystem med store tilpasningsmuligheter

SecuCare terskeleliminator består av ulike deler som enkelt bygges sammen og 
tilpasses enhver terskelutfordring.

Systemet er produsert i slitesterkt syntetisk materiale og laget av 
95% resirkulerbare materialer.

SecuCare terskeleliminator kan brukes både ute og inne.

Systemet er lett, ekstremt sterkt, enkelt å montere/demontere, har 5 års 
garanti, er vedlikeholdsfritt og leveres komplett med alt utstyret som 
kreves. Det eneste du trenger for å sette det sammen, er en gummiklubbe.

Vi har standardpakker tilpasset de fleste terskler. I tillegg er det utallige 
muligheter for tilpasning.

Kan brukes med av-/påkjøring på inntil 4 sider.
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Art.nr Hj.m.nr Beskrivelse Bredde Dybde Høyde
094-010.10 SecuCare terskeleliminator sett 1, 60-84 cm 60-84 21 1,5 - 2

094-010.20 244772 SecuCare terskeleliminator sett 2, 60-84 cm 60-84 33 1,5 - 4

094-010.30 242428 SecuCare terskeleliminator sett 3, 60-84 cm 60-84 45 4,5 - 6

094-010.40 236926 SecuCare terskeleliminator sett 4, 60-84 cm 60-84 57 6,5 - 8

094-010.50 242426 SecuCare terskeleliminator sett 5, 60-84 cm 60-84 69 8,5 - 10

094-010.60 254339 SecuCare terskeleliminator sett 6, 60-84 cm 60-84 81 10,5 - 12

094-202.07 243513 SecuCare terskeleliminator sett 2, 2 sider 60-84 cm 60-84(81-105) 33 1,5 - 4

094-203.07 243514 SecuCare terskeleliminator sett 3, 2 sider 60-84 cm 60-84(92-116) 45 4,5 - 6

094.204.07 243515 SecuCare terskeleliminator sett 4, 2 sider 60-84 cm 60-84(104-128) 57 6,5 - 8

094-205.07 243516 SecuCare terskeleliminator sett 5, 2 sider 60-84 cm 60-84(116-140) 69 8,5 - 10

094-206.07 243517 SecuCare terskeleliminator sett 6, 2 sider 60-84 cm 60-84(129-153) 81 10,5 - 12

094-202.08 243518 SecuCare terskeleliminator sett 2, 2 sider 96-108 cm 96-108(117-129) 33 1,5 - 4

094-203.08 243519 SecuCare terskeleliminator sett 3, 2 sider 96-108 cm 96-108(128-140) 45 4,5 - 6

094-204.08 243520 SecuCare terskeleliminator sett 4, 2 sider 96-108 cm 96-108(140-152) 57 6,5 - 8

094-205.08 243521 SecuCare terskeleliminator sett 5, 2 sider 96-108 cm 96-108(152-164) 69 8,5 - 10

094-206.08 243522 SecuCare terskeleliminator sett 6, 2 sider 96-108 cm 96-108(165-177) 81 10,5 - 12

094-302.07 243523 SecuCare terskeleliminator sett 2, 3 sider 60-84 cm 60-84(101-125) 33 1,5 - 4

094-303.07 243524 SecuCare terskeleliminator sett 3, 3 sider 60-84 cm 60-84(125-149) 45 4,5 - 6

094-304.07 243525 SecuCare terskeleliminator sett 4, 3 sider 60-84 cm 60-84(149-173) 57 6,5 - 8

094-305.07 243526 SecuCare terskeleliminator sett 5, 3 sider 60-84 cm 60-84(173-197) 69 8,5 - 10

094-306.07 243527 SecuCare terskeleliminator sett 6, 3 sider 60-84 cm 60-84(196-220) 81 10,5 - 12

094-302.08 243528 SecuCare terskeleliminator sett 2, 3 sider 96-108 cm 96-108(137-149) 33 1,5 - 4

094-303.08 243529 SecuCare terskeleliminator sett 3, 3 sider 96-108 cm 96-108(161-173) 45 4,5 - 6

094-304.08 243530 SecuCare terskeleliminator sett 4, 3 sider 96-108 cm 96-108(185-197) 57 6,5 - 8

094-305.08 243531 SecuCare terskeleliminator sett 5, 3 sider 96-108 cm 96-108(209-221) 69 8,5 - 10

094-306.08 243532 SecuCare terskeleliminator sett 6, 3 sider 96-108 cm 96-108(232-244) 81 10,5 - 12

094-010.01 239770 Antiskli propp (14 stk)

094-010.2 243533 Propp, kremfarget (14 stk)

094-100.22 243542 SecuCare festepropp m/dobbeltsidig tape
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SecuCare terskeleliminator med 3-sidig påkjøring

SecuCare terskeleliminator med 2-sidig påkjøring

SecuCare terskeleliminator med 1-sidig påkjøring



iEAT spisestøtte
iEAT er en spisestøtte for de med spasmer, skjelvinger og ukontrollerte bevegelser. 
En dempemekanisme opphever de ukontrollerte bevegelsene. Den innebygde mot-
standen gjør det mulig for brukeren å gjøre kontrollerte bevegelser under spising.

iEAT spisestøtte kan justeres ned til minimal motstand slik at de med nedsatt mus-
kelkraft og/eller koordinasjonsproblemer kan utføre kontrollerte spisebevegelser 
uten å bruke mye kraft.

iEAT spisestøtte gir full kontroll til brukeren og gjør han/henne til en likeverdi og 
uavhengig deltaker ved matbordet.

• Støtter og koordinere bevegelser mens du spiser
• Enkel å stille inn
• Kompakt og enkel å ta med seg
• Monteres enkelt på nesten alle bord
• Moderne design

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
243970 092-2000 iEAT spisestøtte
287143 092-1489 iEAT tallerken

092-2208 iEAT skje
14



iEAT spiserobot
iEAT er en spiserobot for de med lite eller ingen arm-, hånd- eller fingerfunksjon.

iEAT spiserobot kan stilles inn til å være helt automatisk eller halv-automatisk. Når 
den er stilt inn på halv-automatisk har brukeren flere ulike måter å styre spiserobo-
ten på. Det er mest vanlig å bruke en bryter, men mulighetene er mange: joystick, 
smarttelefon eller et omgivelseskontrollsystem.

iEAT spiserobot stilles raskt og enkelt inn av bruker eller hjelper uten avanserte 
menyer å gå inn i.

• Ekstremt enkelt å mate deg selv
• Meget funksjonell
• Veldig kompakt og enkel å ta med seg
• Moderne design

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
241675 092-2200 iEAT spiserobot

287143 092-1489 iEAT tallerken
092-2208 iEAT skje 15



iFLOAT NG Active armstøtte
Elektrisk eller manuell hjelp for svake armer

Under mange daglige aktivteter som når vi spiser, drikker, jobber eller driver med hobbyer, forsøker 
vi å trosse tyngdekaften. Ved muskelkrafttap kan disse daglige gjøremålene bli vanskelige å 
gjennomføre.
iFLOAT armstøtte er utformet for personer med nedsatt muskelfunksjon på grunn av 
aldersforandringer, myopati eller en nevrologisk tilstand.
iFLOAT armstøtte kompenserer vekten av armen slik at man kan bevege armen med mindre 
anstrengelser. Dette gir en lang horisontal og vertikal rekkevidde.
Det er den vertikale bevegelsen iFLOAT armstøtte kompenserer slik at dagligdagse gjøremål som å 
spise, drikke og personlig pleie som å pusse tenner og gre håret blir mye enklere å utføre.

iFLOAT armstøtte kan monteres på et bord, et gulvstativ eller på en rullestol.

iFLOAT armstøtte leveres i både en manuell og en elektrisk utgave.

• Gjør armen lettere
• Frihet til horisontal og vertikal bevegelse
• Ergonomisk utformet arm og albuestøtte

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
092-2717 iFLOAT NG Dynamic u/armstøtteskål

298230 092-2774 iFLOAT NG Active armstøtte u/armstøtteskål
092-2789 iFLOAT NG armstøtteskål, venstre
092-2790 iFLOAT NG armstøtteskål, høyre

298420 092-2794 iFLOAT NG armstøtteskål, venstre m/rullestolkrok
092-2795 iFLOAT NG armstøtteskål, høyre m/rullestolkrok
092-2825 iFLOAT NG armstøtteskål m/nett, venstre, medium
092-2826 iFLOAT NG armstøtteskål m/nett, venstre, liten
092-2827 iFLOAT NG armstøtteskål m/nett, høyre, medium

298231 092-2828 iFLOAT NG armstøtteskål m/nett, høyre, liten
242438 092-2879 iFLOAT NG Gulvstativ 
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Armstøtteputer
Omfavner kroppen og støtter armene

Stabile støtteputer som omfavner armene og gir god støtte for hele armen.
Festes enkelt til rullestol med remmer i overkant av ryggen på stolen.

Omfavnerputen omfavner bruker med god støtte for arm/overarm og bolen.
Puten festes rundt ryggstøtten på f.eks en hvilestol eller komfortrullestol. Hvor høyt puten festes 
avgjør hvor mye sideveis stabilitet brukeren får.
Puten festes sammen med borrelås foran magen på bruker og gir en trygg og støttende omfav-
nelse.

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr
Trekk

Art.nr
Trekk

243481 093-10100 Arcona armstøttepute, skum, høyre m/trekk 242008 093-10101
242007 093-10100V Arcona armstøttepute, skum, venstre m/trekk 242008 093-10101

093-10101JV Bomullsjerseytrekk, venstre til 10100V
093-10101J Bomullsjerseytrekk, høyre til 10100

287365 093-10200 Arcona armstøttepute, kuler, stk m/trekk 093-10201

166825 0305-6401-120 Omfavner, stor 10 m/trekk, marine 166826 0305-6401-020
166823 0305-6421-120 Omfavner, liten 10A m/trekk, grønn 166824 0305-6421-020
153670 0305-6441-120 Omfavner, ekstra liten 10B m/trekk, blå 0305-6441-020

Armstøtteputer m/kuler Armstøtteputer m/skum og kuler Armstøtteputer m/meshtrekk

Omfavnerputen fins i 3 størrelser
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Corpoform badeputer
Bade-/flyteputer brukes for å støtte og stabilisere brukere i basseng eller annet miljø med vann. 

Gode flyteegenskaper og ubegrensede muligheter til individuell tilpasning, bidrar til en positiv opp-
levelse. Putene er stabile i vannet, og på en armlengdes avstand kan den som assisterer overvå-

ke og hjelpe brukeren.

Putene fylles med noe vann straks de kommer i vannet. Dette gjør at puten ligger litt ned i vannet, 
og brukeren får en god og behagelig følelse av å være i vannet. 

Etter bruk bør putene plasseres slik at vannet renner ut før de straks henges opp til tørking. 
Putene tåler godt å brukes i basseng med klor, men bør da skylles med vanlig vann før de henges 

til tørk.

Bade-/flytepute er et hjelpemiddel som lett kan brukes av flere. De kan passe for mange brukere 
på en avdeling, skole eller institusjon. 

Putene er universelle, trygge og enkle i bruk for både brukere og helsepersonell.

Flere funksjoner i en og samme pute

Hvilepute bad, medium
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Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Lengde 
cm

Bredde 
cm

Indre 
diameter

Indre 
omkrets

037428 056-B08AB Hvilepute bad, liten 85 38
062698 056-B01AB Hvilepute bad, medium 148 38
062702 056-B01B Hvilepute bad, stor 180 38
125673 056-B03BB Nakkebadepute, liten 8 30
125600 056-B03AB Nakkebadepute, stor 10 40
125635 056-B09AB Nakkebadepute, U-formet 62 21
141228 056-B10AB Flytekrave, liten 50 8 25
140849 056-B10BB Flytekrave, medium 60 10 32
107801 056-B10CB Flytekrave, stor 65 12 38
215183 056-B12B Badeblomst, liten 20 66
214730 056-B12AB Badeblomst, stor 27 88
124095 056-B60EB T-badepute, liten 60 38
146914 056-B60CB T-badepute, stor 80 55
236856 056-B13B Flytestabilisator, liten 66 19/24,5

056-B13AB Flytestabilisator, stor 88 24/29

Flyteblomst Nakkebadepute, u-formet

T-badepute + flytekrave T-badepute 19



Arcona posisjoneringsputer
Flere funksjoner i en og samme pute

Arcona posisjoneringsputer er universale puter med flere funksjoner i en og 
samme pute, noe som gir dem store bruksmuligheter og fleksibilitet.
Arcona posisjoneringsputer er utviklet med utgangspunkt i kjente 
leiringsprinsipper og med fokus på at materialets kvalitet skal holde 
fasongen for å skape stabilitet.
Arcona posisjoneringsputer er fylt med PU skum, komfortskum og polysteren kuler. Noen av 
putene er fylt kun med skum eller kuler, mens de fleste har alle tre komponentene.
Fyllet lar brukeren ”synke inn” i putene, noe som gir god støtte og 
trykkfordeling.
Den ekstra vekten i putene gjør dem ekstra stabile, spesielt for urolige og store brukere.

U-pute + Sylinderpute + Finnepute

StøtteputeFleksipute
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U-pute + finnepute

Sjøhestpute + Finnepute

Sjøhestpute

Støttepute + t-pute str 2 + finnepute

Støttepute + nakkepute + universalpute Universalpute

Fleksjonspute Universalpute
21
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Arcona Fleksipute
Oppbygningen av denne puten er spesielt velegnet til 
å gi brukeren en god kroppstøtte. Den kan også 
brukes som U-pute og endene er sydd I spiss så 
den er mer kroppsnær ved Semi-Fowler liggestilling. 
Puten kan også plasseres bak, foran eller rundt bru-
keren.

Arcona Robust pute
Denne sylinderputen er 200 cm lang, 28 cm bred og 
har ekstra tyngde, noe som gjør den spesielt velegnet 
til en tett leiring som Semi-Fowler liggestilling, eller 
ved sideliggende/delvis mageleie. Puten kan også 
med fordel brukes til urolige brukere som har behov 
for økt taktil stimulering og avgrensning.

Arcona Fleksjonspute
Puten posisjonerer hofteleddet i nøytral stilling i 
sideleie og er særlig egnet for hofteopererte, spas-
tikere m.fl. I ryggliggende posisjoneres hofteleddet i 
fleksjon og benene leires støttet og stabilt. Puten kan 
dessuten brukes i trenings- og behandlingsseanser.

Arcona T-pute
T-formede puter i ulike størrelser kan erstatte 
faste abduksjonstøtter og arrangement for å 
posisjonere bena. I liggende posisjonering bru-
kes ofte T-puter for å forhindre kryssing og andre 
feilstillinger for hofter og knær.

Arcona sylinderpute, kort
Kne- og hasepute som er uunværlig når det skal 
leires i Semi-fowler liggestilling og ved fleksjon 
av kneet. Puten kan også brukes ved sideliggen-
de som støtte i ryggen.

Arcona Liten hodepute
Denne puten kan brukes til mange formål, når 
det i posisjoneringen skal fylles ut små hulrom. 
Puten gir optimal understøttelse. Puten kan også 
brukes til å forebygge trykksår mellom knærne 
og gi optimal hodeposisjonering.

Inneholder kun polysteren kuler.

Arcona Sjøhestpute/
Arcona Sjøhestpute junior
Den komplette sideleiringsputen. Alle de nødvendige 
sideleiringskomponentene er samlet i en og samme 

pute.
Arcona sjøhestpute kan også brukes sammen med 

Arcona Finnepute, som gjør frontleiring eksepsjonell.

Finnepute
090-059-000

Sjøhestpute
090-056-000
090-057-000 - jr

Fleksipute
090-068-000

Robustpute
090-070-000

Fleksjonspute
090-074-000

T-pute
090-090-000 - str1
090-091-000 - str2
090-092-000 - str3

Sylinderpute, kort
090-064-000

Liten hodepute
090-048-000
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Arcona Stor hodepute
Kan brukes som ryggstøtte når man leirer i 
Semi-fowler liggestilling. Ved posisjonering av hodet 
til nøytral nakkestilling gir puten en god støtte og 
komfort i tillegg til stabilitet. Ved bruk under leggene 
i ryggliggende stilling gir puten god trykavlastning for 
hælene og en stabil støtte.
Inneholder kun polysteren kuler.

Arcona Liten kilepute
Brukes til å heve hælene fra madrassen ved behand-
ling av trykksår.
Puten kan også brukes til å leire en hemiplegisk arm 
eller til brukere med nedsatt tonus. 

Inneholder kun skum.

Arcona Kilepute
Kileputen er utformet som en trekantpute og kan 
brukes til ulike formål. Stabilisering både foran og 
bak ryggen i sideleie for å gi en stabil støtte. Ved 
bruk foran kroppen får øverste arm og skulder en god 
understøttelse i nøytral stilling.
Inneholder kun skum.

Arcona U-pute
På grunn av sin U-form er denne puten spesielt egnet 
til å gi brukeren en god kroppsstøtte. 
Puten kan enten plasseres bak, foran eller rundt 
brukeren. Kroppsstøtteputen er en av grunnsteinene i 
Semi-Fowler liggestilling.

Arcona Støttepute
Denne puten kan med god effekt brukes i sittende 
stilling hvor den urolige brukeren får effekten av å ha 
“katten i fanget”. Den skaper ro og avgrensning.
Puten kan også brukes til posisjonering av hodet 
samt stabilisering og styring av lårene i sittende 
stilling.
Arcona Universalpute
Denne puten brukes for å sikre hofteabduksjon og til 
å minske risikoen ved hoftedislokasjon, når en bruker 
snues fra rygg til sideleie. 
Puten er også velegnet til understøttelse av arm/skul-
der og forebyggelse av ødemdannelse.

Inneholder kun polysteren kuler.

Liten Kilepute
090-060-000

U-pute
090-072-000

Stor kilepute
090-066-000

Universalpute
090-054-000

Støttepute
090-050-000
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Arcona nakkepute
God støtte for hode og nakke.

Inneholder kun polysteren kuler.Nakkepute
090-076-000

Stor hodepute
090-049-000



Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr
Trekk

Art.nr
Trekk

Leng-
de

Bred-
de

Høy-
de

Vekt
kg

235570 090-064-000 Arcona Sylinderpute 235571 090-064-010 62 29 20 1,8
234586 090-068-000 Arcona Fleksipute 234587 090-068-010 194 27 15 2,8
234283 090-070-000 Arcona Robustpute 234284 090-070-010 200 28 28 4,8
234572 090-060-000 Arcona Liten kilepute 234573 090-060-010 40 28 11 0,6
234574 090-066-000 Arcona Kilepute 234575 090-066-010 40 50 14 1,1
235566 090-054-000 Arcona Universalpute 235567 090-054-010 58 39 22 1,2
234281 090-056-000 Arcona Sjøhestpute 234282 090-056-010 186 51 12 3,9
236398 090-057-000 Arcona Sjøhestpute jr 235568 090-057-010 127 27 12 2,4
234221 090-058-000 Arcona Finnepute 234222 090-058-010 58 28 8 0,7
234223 090-072-000 Arcona U-pute 234224 090-072-010 88 94 17 2,8
234219 090-050-000 Arcona Støttepute 234220 090-050-010 55 54 12 1,4
234588 090-048-000 Arcona Liten hodepute 234589 090-048-010 39 25 8 0,2
235564 090-049-000 Arona Stor hodepute 235565 090-049-010 58 40 13 0,7
235572 090-074-000 Arcona Fleksjonspute 090-074-010 51 30 30 1,7
248775 090-090-000 Arcona T-pute str. 1 248776 090-090-010 60 33 8 0,8
252624 090-091-000 Arcona T-pute str. 2 252625 090-091-010 74 51 12 1,7

255659 090-092-000 Arcona T-pute str. 3 268066 090-092-010 95 55 13 2,4
090-076-000 Arcona nakkepute 090-076-010 40 40 6 0,3

Artikkelnummer og mål på Arconaputene:

Fyllmateriale PU-skum, komfortskum og ekspanderende polystyrenkuler

Kulestørrelse ca 3 mm

Puteoverflate Pustende og vanntett. Polyamidimpregnert med PU og anti-
bakterielt behandlet.

Putetrekk 100% økologisk bomull

Rengjøring Putetrekk 40 grader
Putene desinfiseres eller tørkes av med såpevann

Spesifikasjoner:
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Arcona posisjoneringsputer
også til bariatriske brukere

Robustpute + stor hodepute

Kilepute + universalputeRobustpute + stor hodepute

25

Universalpute

Robustpute + U-pute + stor hodepute

Robustpute

U-pute

Robustpute + stor hodepute

Fleksipute



Lasal posisjoneringsputer

Lasal posisjoneringsputer former seg godt etter kroppen og gir stabil og god støtte, uten å gi etter. 
Det spesielle fyllmaterialet, sammen med putetrekk og overtrekk, gjør at puten raskt tilpasser seg 
til brukers kroppsform.

Fyllmaterialet i en tradisjonell pute er i varierende grad fjærende og gir derfor lett etter ved 
belastning. En tradisjonell pute sklir også lett unna og må legges tilbake. Brukeren får derfor ikke 
den hvile og avlastning som var meningen, og det blir merarbeid for personalet.

Lasalputene har unike egenskaper sammenlignet med vanlige puter og dyner. 
For ergo- og fysioterapeuter kan putene være et effektivt hjelpemiddel for å ivareta brukerens 
behov for 24 timers posisjonering. Tilpasning etter brukers utvikling kan lett gjøres fortløpende, 
ofte uten å måtte bytte puter.

Halvmåne 8A + bananpute 1 + 
t-pute 60B + firkantpute 7A

Halvmåne 8 + halvmåne 8A + t-pute 60BBananpute 1A + bananpute 1 + firkantpute 7A
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Lasalputene passer både til voksne og barn. 
Et stort antall puter i ulike former og størrelser byr på ubegrensede muligheter til posisjonering, 
avlastning, terapi og hvile. 
Mange av modellene er også egnet til å brukes i flere ulike situasjoner. Puter man bruker i 
sittende kan ofte også brukes ved posisjonering i seng. 
Det store modell utvalget gjør at Lasalputene kan kombineres og tilpasses de fleste behov innen 
posisjonering og stabilisering.
Lasalputen vil kunne gi god og behagelig støtte ved mange utfordringer man møter i arbeid med 
eldre og funksjonshemmede. Som alternativ til rullestolbord kan Lasalputene gi en god anatomisk 
understøtte for armer og hender. Ved demens vil noen brukere kunne oppleve ro og velvære ved 
hjelp av Lasalputene, samtidig som armer og hender kommer bort fra kroppen for å lette 
sirkulasjon og pust.

Halvmåne 8 + trekantpute 2A + firkantpute 7 Halvmåne 8 + trekantpute 2C

Nakkepute 9B + trekantpute 2c + firkantpute 7C

Nakkepute 9B + bananpute 1A + t-pute 60A 
+ firkantpute 7A + basispute 42

T-pute 60 B
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Lasal trekantputer
Trekantputen er en forholdsvis fast pute som brukes 
til å stabilisere langs kroppen i sittende eller liggende 
stilling, eller som fyll i sengen.

Avhengig av størrelsen kan trekantputen også 
brukes som støtte under knærne, langs bena eller 
under føttene.

Lasal sitte- og avlastningsputer
Avlastningsputen er kileformet med runde hjørner. Kan 
brukes for å bygge høyde eller mellom knærne. 
Sitteputene er større puter med kileform som kan 
brukes ved balansetrening både for barn og voksne. 
Kan formes til en hvilestol til et lite barn og for et 
større barn blir det et stabilt mageleie der de kan rette 
ut ryggen og lette pusten.

Lasal T-puter
Brukes som abduksjonspute mellom benene eller 
som støtte under knærne og på utsiden av knærne.
T-puten brukes også ved mageleie hvor puten 
hever overkroppen til brukeren og gir mulighet for 
mer bevegelsesfrihet.
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Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk

156857 0305-6001-120 Lasal T-pute 60 m/trekk 163508 0305-6001-020
034677 0305-6011-120 Lasal T-pute 60A m/trekk 156149 0305-6011-020
034537 0305-6021-120 Lasal T-pute 60B m/trekk 147549 0305-6021-020
034676 0305-6031-120 Lasal T-pute 60C m/trekk 144147 0305-6031-020
060097 0305-6041-120 Lasal T-pute 60D m/trekk 141118 0305-6041-020

0305-6016-120 Lasal T-pute 60E m/trekk 0305-6016-020

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk
060054 0305-201-120 Lasal Trekantpute 2 m/trekk 155117 0305-201-020
034026 0305-211-120 Lasal Trekantpute 2A m/trekk 156860 0305-211-020
031850 0305-221-120 Lasal Trekantpute 2B m/trekk 149390 0305-221-020
163596 0305-231-120 Lasal Trekantpute 2C m/trekk 169963 0305-231-020

60
60A

60B 60C
60D

2 2A
2C

2B

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk

034226 0305-401-120 Lasal høy sittepute 4 m/trekk 034679 0305-401-020
048634 0305-421-120 Lasal lang sittepute 4B m/trekk 166754 0305-421-020

069635 0305-511-120 Lasal Avlastningspute 5A m/trekk 0305-511-020

5A

4B

4



Lasal Bananputer
Brukes til leiring i hvilesituasjoner eller i forbindelse 
med trening og terapeutiske øvelser.
Putene skaper ro og trygghet hos brukeren fordi de 
omkranser store deler av kroppen.

Lasal halvmåneputer
Brukes som støtte bak nakke og skuldre for en bruker 
med kyfose, fleksibel og stabil støtte for bol og armer 
som  erstatning for rullestolsbord. 
Liten halvmåne fungerer som en stabil bolstøtte og 
fyller ut der det trengs litt ekstra støtte.

Lasal hode-/nakkeputer
Nakkekravene gir støtte både bak hode/nakke og på 
sidene.
Stor og liten nakkepute brukes til støtte av hode og 
nakke, men kan også brukes til å leiring og armstøtte 
for små barn.
U-formet nakkestøtte er en tynn pute som er lett å 
forme rundt hals og nakke. 
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Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk
100863 0305-101-120 Lasal Bananpute 1 m/trekk 034679 0305-101-020
048691 0305-111-120 Lasal Bananpute 1A m/trekk 144229 0305-111-020
059941 0305-151-120 Lasal Bananpute 1E m/trekk 162329 0305-151-020

1

1A
1E

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk
043743 0305-801-120 Lasal Halvmånepte 8 m/trekk 034623 0305-801-020
034560 0305-811-120 Lasal Halvmånepute 8A m/trekk 034625 0305-811-020
063544 0305-301-120 Lasal Halvmånepute 3 m/trekk 155164 0305-301-020

8 8A

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk
064025 0305-311-120 Lasal Nakkekrave 3A m/trekk 148539 0305-311-020
034631 0305-321-120 Lasal Nakkekrave 3B m/trekk 140784 0305-321-020
034252 0305-911-120 Lasal Nakkepute 9A m/trekk 141115 0305-911-020
134519 0305-921-120 Lasal Nakkepute 9B m/trekk 134520 0305-921-020
048524 0305-901-120 Lasal U-formet nakkepute 9 m/trekk 141118 0305-901-020

9A 9B93B3A
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Fyllmateriale Ekspanderende polystyrenkuler. 

Puteoverflate PU-belagt flammehemmende polyestertekstil. Mugg- og soppresistent.
Putetrekk 100% Øko-tex perlebomull. Antibakterielt behandlet.

Hygienetrekk PU-behandlet flammehemmende polyestertekstil. Mugg- og soppresistent.

Rengjøring
Bomullstrekk vaskes på 60 grader og kan tørkes i tørketrommelen.
Hygienetrekk vaskes på 95 grader og kan tørkes i tørketrommelen.
Putene desinfiseres eller tørkes av med mildt såpevann.

Oppbevaring Må ikke oppbevares i direkte sollys eller utsettes for kraftig fukt eller lukt.

Produktfakta:

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk
069492 0317-3201-120 Lasal Basispute 32 m/trekk 069492 0317-3201-020
048718 0317-4201-120 Lasal Basispute 42 m/trekk 145202 0317-4201-020
054829 0317-5201-120 Lasal Basispute 52 m/trekk 194977 0317-5201-020

Lasal Basisputer
Basisputen er utviklet til brukere med behov for 
ekstra støtte og stabilisering i hverdagen. 
Putens kjegleformede fasong og fyldighet omkranser 
og stabiliserer brukeren i både sittende, halvsittende og 
liggende stilling.
Puten formen seg etter brukeren og ”låser” seg i 
formen, det gjør det mulig å røre på seg uten å gli ut av 
posisjon. Det er derfor viktig at basisputen ikke er for 
stor for brukerne.
Basisputene kan med fordel komplettere sittestillingen 
ved hjelp av andre Lasalputer.

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk
059625 0305-701-120 Lasal Firkantpute 7 m/trekk 147548 0305-701-020
059907 0305-711-120 Lasal Firkantpute 7A m/trekk 145366 0305-711-020
063832 0305-721-120 Lasal Firkantpute 7B m/trekk 149213 0305-721-020
034878 0305-731-120 Lasal Firkantpute 7C m/trekk 158098 0305-731-020
060086 0305-741-120 Lasal Firkantpute 7D m/trekk 145367 0305-741-000

Lasal firkantputer
Firkantputen er en allroundpute som brukes i mange 
situasjoner.
Stabilisering av armer eller ben ved at puten former 
seg etter kroppen og uderlaget.
De mindre putene fyller ut tomrom mot ryggstøtte 
eller seng. De større støtter og stabiliserer mellom 
eller under ben i rygg- eller sideliggende, under føtter, 
mageleie for små barn...7D

7C

7B 7A
7

324252



Hode og nakkeputer
Puter fylt med polysterenkuler for stabil 

støtte av hode og nakke
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Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Hj.m.nr trekk Art.nr trekk

063544 0305-301-120 Lasal Halvmånepute 3 m/trekk 155164 0305-301-020
034252 0305-911-120 Lasal Nakkepute 9A m/trekk 141115 0305-911-020

134519 0305-921-120 Lasal Nakkepute 9B m/trekk 134520 0305-921-020
048524 0305-901-120 Lasal U-formet nakkepute 9 m/trekk 141118 0305-901-020
064025 0305-311-120 Lasal Nakkekrave 3A m/trekk 148539 0305-311-020
034631 0305-321-120 Lasal Nakkekrave 3B m/trekk 140784 0305-321-020
265960 056-T90 Nakkepuff m/trekk 056-T9T
253509 0305-511-120 Hodestøtte asymmetrisk 5A m/trekk 0305-511-020
296425 056-T110 Hodestøtte symmetrisk m/trekk 056-T11T

3 9

3A Puff
5A

Nakkepuff Nakkepute 9A

9B

9A

9A

8 32

Arcona støttepute

3B

9B 9A

3A

1A



Cobi Cruise
Bariatrisk komfortrullestol

Første og eneste bariatriske komfortrullestolen på markedet som ved hjelp av unike 
og gjennomtenkte prinsipper kan tilpasses alle 
kroppsformer.
Den sterkeste rullestolen på markedet til bariatrisk rehabilitering.

Brukervekt opp til 325 kg

• Elektrisk tilt og ryggregulering
• Manuell eller elektrisk fremdrift
• Kan tilpasses helt etter den enkelte brukers behov
• Armlen som kan vinkles og skyves bort ved forflytning
• Brukes i alle faser av rehabiliteringen, fra den sengeliggende bruker til den      

mobile bruker.
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Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
090-0116-090-000 Cobi Cruise Power, 90 cm

295530 090-0116-085-000 Cobi Cruise Power, 85 cm
090-0116-080-000 Cobi Cruise Power, 80 cm
090-0116-065-000 Cobi Cruise Power, 65 cm
090-0116-060-000 Cobi Cruise Power, 60 cm
090-0116-055-000 Cobi Cruise Power, 55 cm



Maks brukervekt 325 kg

Setedybde 480-600 mm, i 30 mm intervaller

Setebredde 550-1000 mm , i 50 mm intervaller

Ryggvinkel 90 -120 grader, trinnløst

Setehøyde i bakkant u/pute 337-511 mm, trinnløst

Rygghøyde 613 mm

Maks. lengde ekskl. benstøtter 1246 mm

Maks. lengde inkl. benstøtter 1773 mm

Min. lengde ekskl. benstøtter 987 mm

MIn. lengde inkl. benstøtter 1054 mm

Maks. bredde 700-950 mm

Maks. høyde 1115 mm

Maks. vekt av rullestol 100-120 kg

Stabilitet opp bakke Maks 15 grader

Massive hjul PU massive

Rammerør (materiale) S355 høystyrkestål

Setepolstring CMHR 50250 (base), Visco 45060 
(kjerne), CMHR 4038 (topp)

Ryggpute (materiale) CM 2740 (base), Cut latex og 
EPS-kuler (fronten)

Puter og polstring Flammehemmende

Tester EN 12184:2014 + EN 1284/83:2014 + 
ISO 7176-19

Bred innvendig og smal utvendig
Med en totalbredde på under 80 cm (setebredde 50-65 cm) kan Cobi Cruise 
komme igjennom de fleste standarddører i private hjem og på institusjoner. Det 
betyr en stor grad av mobilitet og mulighet for et sosialt liv for brukeren, og enkel 
forflytning for personalet.  
                                                     

33



Kelvin
Gir god støtte, ro og stabilitet når 

standardløsningene ikke lenger strekker til

Mange brukere tilbringer tett opp mot 24 timer i døgnet i sengen fordi det 
er umulig å finne behagelige sitteløsninger.
Kelvin er et fleksibelt modulsystem.
Innstillingsmulighetene i hofte-, kne- og ankelledd kombinert med stolens 
30 graders tilt , gjør det lett å tilpasse stolen til den enkelte brukers behov, 
tross deformiteter, kontrakturer og smerter.
Brukeren vil oppnå en optimal støtte fra isse til hel.
Kelvin er konstruert med fleksarmer som gir brukerens armer mulighet for 
å bli understøttet og skaper trygghet og ro i tillegg til en høy grad av kom-
fort.
Gode polstringer gir komfort og beskyttelse.
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2-delte benstøtter 30 grader trinnløs tilt

Standardtrekk i blå frotte 
m/inkontinestrekk i setedelen

Bord
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Stolens oppbygning - ryggenStolens oppbygning - sete



Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse Sete
dybde

Sete
bredde

Rygg
høyde

Total
bredde

252538 090-140-000 Kelvin1 S40 40 34-40 55 63
243949 090-148-000 Kelvin1 S48 48 34-40 55 63

090-240-000 Kelvin2 M40 40 40-46 55 63
243950 090-248-000 Kelvin2 M48 48 40-46 55 63
253507 090-256-000 Kelvin2 M56 56 40-46 55 63
243875 090-348-000 Kelvin3 L48 48 46-50 55 68
253037 090-356-000 Kelvin3 L56 56 46-50 55 68
253672 090-999-001 Bord m/feste
243876 090-999-017 Trekk til Kelvin, one size inkl. fotbrett

090-999-004 Trekk til Kelvin, one size uten fotbrett
243877 090-999-051H Flexarm, høyre
243878 090-999-051V Flexarm, venstre

090-999-055H Flexarm m/tyngde, høyre
090-999-055V Flexarm m/tyngde, venstre

243879 090-999-020 Trekk til flexarm, stk
243882 090-999-067H Armlen vinklejusterbare, høyre
243883 090-999-067V Armlen vinkeljusterbare, venstre
243880 090-999-043 Multijusterbar nakkestøtte

090-999-040 Nakkestøtte standard str. S
090-999-041 Nakkestøtte standard str. M
090-999-042 Nakkestøtte standard str. L

243881 090-999-033 Trekk til multijusterbar nakkestøtte
090-999-030 Trekk til nakkestøtte std str. S
090-999-031 Trekk til nakkestøtte std. str. M
090-999-032 Trekk til nakkestøtte std. str. L
090-999-672 Hoftebelte, voksen
090-999-454 Setepute med sittegrop/kileform M48

252623 090-999-252 Ledsager-/trommelbrems kompl.

Maks brukervekt 125 kg

Vekt ca 47 kg

Setetilt 0-30 grader

Understell Canto

Materiale understell Lakkert aluminium

Hjul Massive

Puteoverflate PU

Fyll i putene Latex og polyesteren 
kuler
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Stolens oppbygning - hel benstøtte

Stolens oppbygning - delte benstøtter



Proxident munnpleieprodukter
forbedrer livskvaliteten og forenkler den daglige munnhygienen

Bitt- og fingerbeskytter Collis Curve tannbørste Proxident munntørk

Du finner mer informasjon om våre munnpleieprodukter 
på vår nettside/nettbutikk: 

www.ovrebo.no

Proxident tannkrem
er en mild og skånsom 
tannkrem for personer 
med svært tørre og 
følsomme munnslimhin-
ner. Den gule er uten 
smaktilsetninger, mens 
den røde har en mild 
smak av peppermyynte. 
Skummer ikke.

Proxident munnfuktgel
Den gule serien er smørende 
uten smak, mens den røde 
er spyttstimulernde med mild 
peppermyntesmak

Proxident munnspray
Den gule serien er smørende 
uten smak, mens den røde 
er spyttstimulernde med mild 
peppermyntesmak

Proxident munntørk
Gul serie med smørende solsik-
keolje er tilpasset svært tørre og 
følsomme munnslimhinner. Den 
har en mild smak av solsikkeolje 
og kan svelges. 
Rød serie fukter tørre 
munnslimhinner og gir en frisk 
smak i munnen. 
Stimulerer spyttproduksjonen og 
er tilsatt fluor og xylitol som 
forebygger karies.
For engangsbruk.
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Arcona benløfter
Patentert hjelpemiddel som hjelper tunge ben 

opp i sengen

 • Gjør brukeren selvhjulpen når han/hun skal legge seg
 • Gir økt verdighet og selvhjulpenhet i hverdagen
 • Løfter bena selv hos kraftig overvektige brukere (60 kg fot/legg)
 • Betjenes med enkel håndkontroll
 • Hurtig montering
 • Passer de fleste pleiesenger

 Lengde: 105 cm - bredde: 6 cm

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
217353 089-10009 Arcona benløfter, venstre
217011 089-10010 Arcona benløfter, høyre

089-20004 Forhøyersett (madrass inntil 25 cm)
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Arcona løftestropp
Manuell forflytning av ben sideveis i seng og/eller 

til og fra benstøtter på rullestol

Et meget enkelt og praktisk hjelpemiddel.
Består av en nylon stropp med løkke i hver ende som er avstivet 
med en metalltråd inni. 
Hekt enkelt foten inn i løkken og løft benet på plass.

Hj.m.nr Art.nr Beskrivelse
232513 089-20001 Arcona løftestropp
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Ved vår avdeling for spesialtilpasning lager vi hjelpemidler og løsninger for brukere hvor ikke 
standardløsningene fungerer optimalt.
Vi gjør også spesialtilpasninger på hjelpemidler fra andre leverandører som selv ikke har egen 
spesialtilpasningsavdeling.

Eksempler på saker vi utfører og har erfaring med: 
 • Sete- og ryggtrekk
 • Tilpasninger av ryggputer
 • Hodestøttetrekk
 • Armlenspolstringer
 • Hofte- og brystbelte
 • Tilpasning av rullestolbord
  • Side- og bolstøtter
  • Fotkasser og polstring av fotbrett
  • Sengepolstringer
  • Helpolstring av seteløsninger
          

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere forslag til løsninger!

Spesialtilpasning
Vi polstrer og tilpasser det meste

www.ovrebo.no
Ta kontakt for en samtale om 

løsningsforslag!
firmapost@ovrebo.no

Tlf 32 24 42 50
40
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Arcona tørkler

 • Produsert i 100% bomull med et vanntett stoff på innsiden. 
 • Festes rundt halsen med borrelås
 • Maskinvaskes ved 40 grader
 • Enkelt design i mange ulike farger og mønstre
 • Selges enkeltvis og kan sendes direkte hjem til deg i 
  postkassen.
 • Leveres i 3 størrelser
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Småbarn

Art.nr Beskrivelse

359003 Arcona tørkle, småbarn

359001 Arcona tørkle, barn

359002 Arcona tørkle, voksen

Gå inn på vår hjemmeside for bilder av 
flere mønster og fargekombinasjoner!

www.ovrebo.no 43



Vår forhandler i 
Vestland + Rogaland:
Aasto Hjelpemidler AS

post@aasto.no - 47 46 27 22

01.11.2022

Besøks- og postadresse:
Rosenkrantzgata 11

3018 DRAMMEN

Telefon 32 24 42 50

www.ovrebo.no
firmapost@ovrebo.no


