
Siirrettävät kahvat kotiin, julkisiin tiloihin ja vaikka 
matkalle mukaan. Helppo kiinnittää ja irrottaa. 
Erikoiskumiset ø 12 cm imuelementit kiinnittyvät ilman 
ruuveja hengittämättömiin pintoihin, kuten poltettu 
kylpyhuonelaatta, lasi, teräs ja pleksi. Imuelementti ei 
kiinnity esimerkiksi huokoisiin puupintoihin. 

Vakiona imutehoa valvovat turvatunnistimet.
Lisävarusteena kiristyssalvan lukot, joilla 
estetään kahvan ei-toivottu irrotus esimerkiksi 
julkisissa tiloissa ja hoivakodeissa.

TÜV Süd -sertifiointi (mm. ISO17966:2016).
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ROTH Mobeli kahvat
Imuelementit kiinnittyvät ilman ruuveja

Siirrettävien kahvojen käyttöönotto on nopeaa, 
ilman porausta tai ruuveja. Ei vaaraa vesieristeiden 
rikkoutumisesta. Siksi kahva on erinomainen apuväline 
myös kiinteiden kahvojen sijoittelun suunnittelussa. 

Turvallista tukea arkeen

TÜV Süd on testannut Saksassa valmistetut kahvat ja 
hyväksynyt ne käyttöön direktiivin 93/42/EWG sekä 
standardin ISO 17966:2016 mukaisesti – ainoa tällä 
tasolla testattu imuelementtikahva Euroopassa!

Useita malleja eri käyttökohteisiin

Kiinteämittaisia, pituussäädettäviä ja lasten kahvoja. 
Wc-istuimen yhteyteen asennettava QuattroPlus 
-järjestelmä kannattelee jopa 160 kg painon. Saatavana 
myös lukkoja, niveliä, kontrastirenkaita, koukkuja ja 
klipsejä. Rosterisen asennuslevyn avulla kahvan voi 
kiinnittää myös huokoiseen pintaan – vahvalla liimalla 
varustettu levy liimataan seinään ja sen jälkeen kahvan 
imuelementti kiinnitetään levyyn.

Tuotenro Tuote /  pituus / käyttäjän maksimipaino / väri valkoinen

804690010 ROTH Mobeli lasten kahva 170 mm, ø 26 mm, 75 kg

804690011 ROTH Mobeli lasten kahva 310 mm, ø 26 mm, 75 kg

804690012 ROTH Mobeli kahva 210 mm, ø 35 mm, 100 kg

804690013 ROTH Mobeli kahva 350 mm, ø 35 mm, 95 kg

804690014 ROTH Mobeli QuattroPlus 420–545 mm, ø 35 mm, 160 kg

804690015 ROTH Mobeli teleskooppikahva 220–345 mm, ø 35 mm, 85 kg

804690016 ROTH Mobeli teleskooppikahva 340–465 mm, ø 35 mm, 85 kg

804690017 ROTH Mobeli teleskooppikahva 440–565 mm, ø 35 mm, 85 kg

804690018 ROTH Mobeli teleskooppikahva 665–790 mm, ø 35 mm, 80 kg

Tekniset tiedot

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Myynti ja asennus:

Osmo Koivisto
Myynti, tarjoukset
0400 481 341
osmo.koivisto@ 
campmobility.fi 

Markku Hyttinen
Myynti, tarjoukset
040 125 4046
markku.hyttinen@ 
campmobility.fi 
Itä- ja Pohjois-Suomi
Keski-Pohjanmaa

Ville Valkeejärvi
Myynti, tarjoukset
045 728 3040
ville.valkeejarvi@ 
campmobility.fi
Etelä- ja Länsi-Suomi
Pirkanmaa

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme,  
jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio 
ja tarvittaessa asennustyötarjous.
 
Kysy myös vuokrausta!
Uutena palveluna apuvälineet on mahdollista nyt myös vuokrata!

Jari Vepsäläinen
Asennukset
040 516 7313


