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 Bruksanvisning 

Symboler: Förklaring av symbolerna på 

produkten och i bruksanvisningen. 
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FÖRHÖJNINGSKLOSS REKO          Artikelnummer: 151100, 151101 

FÖRHÖJNINGSKLOSS MAGNUM 151130, 151131

Teknisk specifikation 

Material: Klarlackat trä 

Art.nr: 151100 

Förhöjningskloss REKO 

Invändigt mått: 6 x 6 cm 

Byggbar höjd: 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm 

Höjd (yttermått): 20 cm 

Höjd distanskloss: 2,5 cm 

Vikt: 0,75 kg 

Art.nr: 151101 

Förhöjningskloss REKO 4-pack 

Säkerhetsanvisningar: 

• Produkten får ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.

• Byggda höjden får inte överstiga nedanstående mått, dvs. max 4
distansklossar får användas för Magnum och 4 distansklossar för
REKO. Samtliga ben skall höjas lika mycket.

• Möbeln skall alltid stå på bottenplattan eller distansklossen. Den
får inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen. Var
uppmärksam på att detta gäller även om benen är koniska.

• Kan lämna avtryck i plastmattor.

• Produkten är tillverkad i massivt trä och har därför ingen
begränsning avseende brukarvikter.

• Alla allvarliga händelser som inträffar under användning skall
rapporteras till Swereco AB.

•

Avsedd användning: Förhöjningskloss REKO och Magnum 

används för förhöjning av stol, sängbord mm. Magnum passar 
även för bredare ben eller sängar med sockel. 

Art.nr: 151130 

Förhöjningskloss Magnum 

Invändigt mått: 10 x 10 cm, bredd spalt: 3 cm 

Byggbar höjd: 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 12.5 cm, 15 cm 

Höjd (yttermått): 20 cm 

Höjd distanskloss: 2,5 cm 

Vikt: 1,58 kg 

Art.nr: 151131 

Förhöjningskloss Magnum 4-pack 

Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/EG för 

medicintekniska produkter. 

Skötselanvisningar: Kan torkas med fuktig trasa och milt diskmedel. Efter rengöring är det 

viktigt att förhöjningsklossarna får självtorka, i ett ventilerat utrymme, tills de är helt torra. 

Tillverkad av: 
Swereco AB 
Vagnvägen 4 

SE-364 42 Lenhovda 
Tel: +46 (0)8 5000 5240 

www.swereco.com 
info@swereco.com 

Medföljande delar: 

1 st Förhöjningskloss 

3 st Distansklossar till Magnum 

3 st Distansklossar till REKO 

REKO 

Magnum 

Reservdelar: 

Art. nr 15110001, Distanskloss REKO 

Art. nr 15113001, Distanskloss Magnum 

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som träavfall.  Emballaget består av kartong 

och återvinns i enlighet med detta. 


