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FÖRHÖJNINGSKLOSS SUREGRIP  Artikelnummer: 151140 

Avsedd användning: Förhöjningskloss SureGrip används för förhöjning av exempelvis stol, säng eller bord. 

SureGrip passar de flesta typer av möbelben, inklusive moderna klossfötter med hjälp av de medföljande 

självhäftande plattorna. Förhöjningsklossen sitter stadigt på benet utan att skada möblens yta, tack vare de 

dubbla greppen. SureGrip kan steglöst justeras i höjd, och det finns tydliga markeringar på klossen för att 

underlätta att samtliga fyra klossar ställs in på samma höjd. 

Säkerhetsanvisningar: 

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

• Förhöjningsklossen ska sitta stadigt på möbelns ben. 

• Möbeln måste stå på bottenplattan, dvs. inte vila mot  

övre kanten av förhöjningsklossen.    

• Kan lämna avtryck i plastmattor. 

• Kontrollera att möbeln inklusive klossar står stadigt  

före användning. 

• Max brukarvikt: 700 kg inklusive möbelns vikt fördelad på alla fyra ben. 

 

 

 

Material: PP 

Teknisk specifikation 

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet vid behov (min 1ggr/månad) med milt diskmedel. 

 

 

 

För ben upp till Ø 8,5 cm: 2,5-10 cm  

För möbler med klossfot: 10-16,5 cm Vikt: 1,5 kg (totalt för 4 st) 

 

 

 

Återvinning: Då produkten är uttjänt återvinns den som plastavfall.  Emballaget består av wellpapp och 
återvinns i enlighet med detta. 

 

 

 

Distribueras av:  

Swereco AB 

Vagnvägen 4 

SE-364 42 Lenhovda 

Tel: +46 (0)8 5000 5240 

info@swereco.com 

www.swereco.com 

 

Tillverkas av: 

Gordon Ellis & Co 

Trent Lane 

Castle Donington 

Derby, E74 2NP, UK 

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen 

Max säker brukarvikt 700 kg 

Kan tvättas med alkalisk tvållösning, 

pH 5-9 

Tvättas i max 85°C i max 3 minuter. 
 

Visuell kontroll 

 

Produkten följer (EU) 

MDR 2017/745 
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Monteringsanvisning SureGrip: 

 

Tillbehör:     Reservdelar: 

art nr 15114001 Antihalk till SureGrip, 4 st  art nr 15114004 klossadapter med självhäftande yta 

art nr 15114002 Länköglor till SureGrip, par 

art nr 15114003 Förlängare till länköglor, 1 st 

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