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 Apuvälineitä
  turvalliseen arkeen

– osta tai vuokraa!
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APUVÄLINEIDEN MYYNTI  VUOKRAUS·  HUOLTO·  RAHOITUS
MYÖS OSAMAKSU & POSTIENNAKKO

Ota  
talteen!

   
         

       Hinnat ja jäsen-
           alennus -5%  

        voimassa  
        31.12.2023  

      asti



HENKILÖNOSTIMET 
+ NOSTOLIINAT

Invacare Birdie EVO & ISA
vuokraus 4,23/ 4,63 e/pv

ovh. 2242 / 2863 e
Tutustu nostimien valintaan  

nettisivuillamme  
tai soita myyntiin!

NOSTOTUOLIT
Klaimber ovh. 2160 e
vuokraus 3,20 e/pv

Vartalon keinuliikkeellä 
mahdollista päästä itse 

omin avuin ylös lattialta. 
Toimii korkeussäädettävänä tuolina  

ja apuvälineenä.

LEPOTUOLIT
Stand Up seisomaan-

nostava nojatuoli 
ovh. 1573,50 e

Moottoroitu nojatuoli joka 
auttaa ylösnousussa ja  

laskussa selkä- ja jalkaosan 
säädöillä makuuasentoon.

Kaikki hinnat sis. alv. 24%. Minimi vuokralaskutusaika on 1 kk. 
Laskutus tapahtuu joka kuukauden viimeinen päivä.

WC-KOROTTAJAT SUIHKUTUOLIT

KOTIHOITOSÄNGYT     PATJAT ___________________________________________________________

* Omaishoitajaliiton jäsenille -5% alennus kaikista ostoista ja vuokrista! 
Alennus koskee kaikkia valikoimassamme olevia tuotteita. MAINITSE KAMPANJATUNNUS OMA23

Aquatec Ocean Ergo
Kallistettava suihkutuoli  
vuokraus 5,06 e/pv
ovh. 2267e

Monipuoliset säädöt auttavat 
käyttäjää mukavaan asentoon 
wc- ja suihkutoimintoja varten.

Aquatec 90 000  
WC-korottajat käsituilla  
2 cm / 6 cm / 10 cm
ovh. 207e

Helposti ruuveillä wc-istuimeen 
kiinnitettävä, turvallinen ja  
vakaa käyttää. 

Kotihoitosängyt
Belluno 90x200cm ovh. 2245e
Domiflex 90x200cm ovh. 1593e
vuokraus 6,38 e/pv
4-toimiset säätömahdollisuudet  
helpottavat siirto- ja hoitotilanteita.

Keskikorkean riskin painehaavapatjat  
vuokraus 2,60 e/pv
ovh. 637e
Kestävä, lämpömuovautuva painehaavapatja  
hygieniapäällisellä,tukee ja jakaa painetta 
tasaisesti. Pesu +95°C.

Korkean riskin painehaavapatjat / hybridipatjat
vuokraus 4,55 e/pv
ovh. 1897e
Tehokas painehaavoja ehkäisevä patja hygieniapäällisellä.  
Helppo käyttää ja puhdistaa, ei häiritsevää sähkötoimista  
pumppua. Pesu +95°C.

OMA23 
     Mainitse kampanja- 

tunnus tilauksen 
   yhteydessä!

ROLLAATTORIT _____________________________
Server rollaattori
ovh. 282e

Kevyt kokoontaittuva kävely-
teline ulko- ja sisäkäyttöön.  
Väri: Metallihohto-beige
Paino n. 7 kg. 

Pixel rollaattori sisäkäyttöön
ovh. 264e

Ultrakevyt, kapea ja kokoontait-
ettava kävelyteline tarjottimella ja 
verkkokassilla. Paino 5,2 kg
Väri: Musta-shampanja

Kaikki hinnat sis.alv. 24%

Bock Floorline 15/80Bock Practico 25/80

Belluno



KOKOONTAITTUVAT MOPOT ja SÄHKÖPYÖRÄTUOLIT 

JBH FDB02 mopo &  JBH D26 kevytsähköpyörätuoli  
vuokraus 8,09 e/pv
ovh. 3244e
Pienikokoinen auton tavaratilaan taittuva helppokäyttöinen mopo tai sähköpyörätuoli, joilla 
mukava kulkea myös esim. kauppakeskuksissa.

Kaikki hinnat sis. alv. 24%. Minimi vuokralaskutusaika on 1 kk. 
Laskutus tapahtuu joka kuukauden viimeinen päivä.

KOLMIPYÖRÄT ja SÄHKÖAVUSTEISET  TERAPIAPYÖRÄT NOKKAPYÖRÄT
TrackWheel + Icon30 FAF-pyörätuoli 
vuokraus 2,40 e/pv
ovh. 1 839 e
Helposti vivulla pyöräntuolin jalkalautaan tai  
runkoputkiin kiinnitettävä nokkapyörä, jonka  
avulla helpompi kulkea epätasaisissa  
maastoissa ja lumessa.

Vermeiren Lagoon 24” 
vuokraus 12,97 e/pv
ovh. 5448,54 e
Kolmipyörä mahdollistaa liikku-
misen ja ulkoilun liikunta- ja toi-
mintarajoitteesta huolimatta. 

PF Side-By-Side rinnakkain ajettava tandem 20”
vuokraus 19,43 e/pv 
ovh.10790 e
“Paripyörä” mahdollistaa kuntoutuksen ja vapaa-ajan vieton 
luonnossa liikkumisrajoitteiselle ja omaiselle yhdessä!

SÄHKÖMOPOT

Esim. Karma 3- tai 4-pyöräiset
vuokraus 8,09 – 9,50 e/pv
ovh. 3179 e / 4454 e
Perusmopot ulkokäyttöön pidemmillekin 
matkoille ja epätasaisiin maastoihin.

JÄSEN-
ALENNUS 

-5% 
         Kaikista ostoista 
           ja vuokrista!*

Omaishoitajaliiton jäsenliite 1/2023

Icon20 peruspyörätuolit 
vuokraus 2,60 e/pv
ovh. 478e
Kevyt, kokoontaittuva pyörä-
tuoli, puhkeamattomat renkaat

PYÖRÄTUOLIT _______________________
Clematis Pro pyörätuolit
vuokraus 3,21 e/pv
ovh. 2213 e
Mukavuuspyörätuoli istuin- ja 
selkäkulman kallistus- ja jalka-
tukien säädöillä.

TYÖNTÖAVUT AJOKEULA + PYÖRÄTUOLI
V-Drive + Action3NG
vuokraus 6,70 e/pv
ovh. yht. 2514 e
Sähköavusteinen työntöapu pyörä-
tuoliin helpottaa mäkisissä maas-
toissa kulkua. Helppo irroittaa ja 
nostaa esim. auton perään.

PAWS + Icon60 aktiivipyörätuoli
vuokraus 19,19 e/pv  ovh. n. 11000 e
Ajolaite kiinnittyy ja vapautuu sekunneissa 
pyörätuolin jalkaputkiin ja muuttaa  
sen sähköavusteiseksi ajolaitteeksi.



Asiakaspalvelu
09 350 76 310

info@campmobility.fi
Huolto

09 350 76 313
huolto@campmobility.fi

Kun haluat 
ostaa tai vuokrata, 
ota yhteyttä:
Asiakaspalvelu/myyntipalvelu
info@campmobility.fi 

puh. 09 350 76 310 (ma-pe 8-16)

TOIMITUSMAKSUT    

alle 35 kg  ............................................................... 30,00 €

yli 35 kg  ............................................................... 80,00 €

Kotiinkuljetus, sovitus ja matkatyö .................... 117,80 €

Sänkyjen kotiinkuljetus ja asennus .................... 223,20 €

*Vuokrasopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva, 
minimilaskutusaika kuitenkin 1 kk.  Vuokra laskutetaan 
kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä. 
Luottotiedot tarkistaan yksityishenkilöiltä.

Vuokratuotteen voi aina halutessaan myös lunastaa omaksi ja lunastushinta 
voidaan ohjata tarvittaessa osamaksurahoituksen kautta maksettavaksi.

Toimitus     Rahoitus      Huolto
Sovimme toimitustavan  
tilauksellesi tarpeen mukaan - 
hoitotiloihin asti ja käyttö-
kuntoon asennettuna.

Valitse vuokraus, osamaksu, 
tai postiennakkomaksu

Voit erikseen pyytää määräaikais-
huoltotarjouksen ja aina kutsua 
paikalle huoltopalvelumme. 
Veloitus työtuntihinta + matkakulut.

IMUKUPPITUKIKAHVAT TUKIKAHVAT

KYNNYSLUISKAT SALKKURAMPIT RAMPPIPARIT

KIINTEÄSTI /
VÄLIAIKAISESTI

ASENNETTAVAT  

Tee kodistasi esteetön!
Kumikynnysluiskat esim. ovi-
aukkoihin: korkeudet 20-60 mm
Vakiopituus 90 cm, leveydet 15/20/30 cm
ovh. 30-124 e

Salkkurampit sopii myös mopoille ja 
sähköpyörätuoleille pituudet 45-240 cm
vuokraus 4,43 e/pv
esim. Defrag 300 cm ovh. 1708.50 e

Teleskooppiramppiparit 2- tai 3-os. pituus 
avattuna 2-3 m, max. 40 cm korkoeroihin
vuokraus 2,80 e/pv
esim. Teleskooppiramppipari 3-os 290cm  
718.28 e

WC-NOSTIMET
Aerolet WC-nostin 
vuokraus 9,72e/pv ovh. 5495e
Ihanteellinen henkilöille, joilla on vaikeuksia  
nousta tai laskeutua wc-istuimelle.  Vähentää  
avustajan fyysistä taakkaa siirtotilanteissa.

Mobilex tukikahvat
ovh. 30,20 e

Roth Mobeli imukuppikahvat
ovh. 210 e 
Tukevasti imukupeilla tasaiseen pintaan, laat-
taan, lasiin tai teräkseen kiinnittyvät tukikahvat.  
Helppo ottaa mukaan matkalle tai vierailulle!

Kaikki hinnat sis.alv. 24%

KIINTEÄSTI /
VÄLIAIKAISESTI

ASENNETTAVAT  

SOSIAALITOIMEN

KOTIIN ASENNETTAVIA

APUVÄLINEITÄ

JÄSEN-
ALENNUS 

-5% 
         Kaikista ostoista 
           ja vuokrista!*

* Omaishoitajaliiton jäsenille -5% alennus kaikista ostoista ja vuokrista!
Alennus koskee kaikkia valikoimassamme olevia tuotteita. 

MAINITSE tilatessa KAMPANJATUNNUS OMA23


