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BADBRÄDA TRYGG                                              Artikelnummer: 142910 

 

Leveranskontroll: Kontrollera att alla delar finns med vid leverans och 

är hela. Använd inte produkten om den är skadad. 

Avsedd användning: Badbräda Trygg är avsedd att sitta på vid 

duschning i badkar. 

 
Swereco AB 
Vagnvägen 4 

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

info@swereco.com 
www.swereco.com 

Reservdelar: 

Art nr 14291010 handtag badbräda Trygg  art nr 14291020 justeringsfot badbräda Trygg 

14291030 antihalkgummi badbräda Trygg  art nr 14291015 skruvbricka badbräda Trygg 

Montering: 

1. Fäst de justerbara benen med medföljande skruvar, men bara 

så mycket att benen kan röra sig fritt i spåret. 

2. Fäst handtaget med medföljande skruvar och skruva fast 

handtaget ordentligt. 

3. Placera badbrädan tvärs över badkaret med handtaget mot 

väggen. Badkarets innermått ska vara 49-59 cm. Kontrollera att 

hela anläggningsytan, delen under badbrädans handtag, ligger 

mot badkarskanten. 

4. Skjut benen mot badkarskanten så att de ligger an utan att de 

stramar. 

5. Spänn därefter fast benen mot kanten genom att skruva in 

fötterna i brädan. 

        Säkerhetsanvisningar: 

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

• Kontroller att hela anläggningsytan, delen under badbrädans 
handtag, ligger mot badkarskanten. 

• Kontrollera regelbundet att brädan är korrekt monterad på 
badkaret. 

• För varje användningstillfälle ska benen spännas fast för hand. 

• Badbrädan får ej förflyttas med brukaren sittands på den. 

• Se till att inga tvålrester finns på bakarskanten (halkrisk!). 

• Max brukarvikt 150 kg. 

 

Skötselanvisning: rengörs regelbundet och vid behov (minst 1 gång/månad) med tvållösning, pH 5-9. Kontrollera 

att antihalkskydden sitter fast ordentligt 

Teknisk specifikation 

Brädans längd: 69 cm 

Brädans största bredd: 37 cm 

Vikt: 2 050 g 

Materia: HDPE (sits) 

              Allvarliga händelser som                   

              inträffar under använding 

skall rapporteras till Swereco AB. 

Återvinning: Då produkten är 

uttjänt återvinns den som 

plastavfall. Emballaget består av 

wellpapp och återvinns i enlighet 

med detta.  

Max säker brukarvikt 

Kan tvättas med alkalisk 

tvållösning, pH 5-9 

Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/EG 

för medicintekniska 

produkter 
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