ITSENÄISTÄ ATERIOINTIA JA
KAUNIITA KATTAUKSIA .
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TUOTTEET
KÄYTTÖAIHE

ASTIAMALLI

rajoittuneet käsien liikeradat;
käsien vapina;
puutteellinen motoriikka;
yksikätisyys

VITAL-Lautanen
Model 903
Model 902
Model 901

hidas syöminen

TOIMINTO
Viistopohja, huomaamaton
ulkoneva reuna ja liukumaton
pohja.

LAUTASEN REUNUS
Model 709

Soveltuu useimpiin lautasmalleihin.

LIUKUMATON ALUSTA
Model 701

Liukumaton pinta ja pohja.

LIUKUMATON
VOITELUALUSTA
Model 900

Liukumaton pohja ja
kohotetut reunat.

RUOANVALMISTUSAPURI
Model 960

Täydellinen lisä Liukunattomalle
voitelualustalle!
Sämpylöille,
juustolle,
vihanneksille ja
hedelmille.

WAVEATERIMET
Model 983
Model 981
Model 982

S-siluetti ja ergonomisesti
muotoiltu liukumaton otin.

LÄMPÖASTIAT
Model 201
Model 203

Lämpötoiminto and
liukumaton pohja.
Helppo täyttää
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TUOTEOPAS, JUOMINEN
KÄYTTÖAIHE
käsien tai niskan rajoittuneet
liikeradat;
nielemisvaikeus

KÄTEVÄÄN JUOMISEEN

TOIMINTO
Kartionmuotoinen
sisäpohja.

VITAL-MUKI
Model 905
905

VITAL LÄMPÖMUKI
ERGONOMISELLA
KAHVALLA
Model 207

207
Parkinsonin taudin tai
dementian oireet,
esimerkiksi käsien vapina

VITAL
KAKSIKAHVAINEN
MUKI
Model 815

Kaksi erikoissuurta korvaa
ja viistottu sisäpohja.
815
Liukumattomasta kuviosta
saa pitävän otteen.

tunnottomat sormet;
käsien kömpelyys tai
vapina; tärinä

LIUKUMATON MITTAMUKI
LIUKUMATON
KUKKAMUKI
Model 820

Parkinsonin taudin tai
dementian oireet, esimerkiksi
käsien vapina

ERGOPLUS-MUKI
Model 816

Kaksi avointa kahvaa.

sormien rajoittunut liikkuvuus
esimerkiksi kihdin tai
reumatismin seurauksena

MUKIT
Model 508
Model 510
Model 420

Leveä korva.

508

nielemisvaikeudet;
käsien vapina,
niskan rajoittuneet liikeradat

510

420

KAHVIMUKI
Model 1201

Avoin leveä kahva.

KANNET

Yhteensopiva kaikkien
ORNAMIN mukien ja
kuppien kanssa.

511

512

806

807

811

814

808
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LIUKUMATON VOITELUALUSTA
Voitelu on nyt helppoa. Hieman korotetuilla reunoilla on
merkitystä esimerkiksi silloin, kun voit käyttää vain yhtä
kättä. Siksi voitelualustassamme on korotettu reuna
kolmella sivulla estämässä leivän liukumisen pois.
Liukumaton pohja varmistaa, että alusta pysyy
paikoillaan voidellessasi tai syödessäsi.
Nämä kätketyt ominaisuudet tekevät voitelualustasta
parhaan apulaisen ruokailuun ja voiteluun yhdellä
kädellä. Näin myös henkilöt, joiden käsissä on rajoittunut
likkuvuus, voivat valmistaa voileipiä itselleen.

RUOANVALMISTUSAPURI
Täydellinen apulainen liukumattomaan alustaan. Apuri
kiinnitetään voitelualustan reunaan. Se on helppo
asentaa ja poistaa yhdellä kädellä. Se istuu napakasti
kiinni alustaan eikä liu'u paikoiltaan voitelun tai
leikkaamisen yhteydessä.

WAVEATERIMET
Ergonomisesti muotoillut, liukumattomat otepinnat
tarjoavat hyvän otteen aterimesta. Liukumaton TPE materiaali varmistaa, että aterin pysyy kädessä, vaikka
käsi olisi kömpelö, tunnoton tai vapiseva. Aterimen
paino ja S:n muotoinen siluetti haarukassa ja lusikassa
tarjoaa tukea aterinta nostaessa, pidellessä ja
ohjatessa. Veitsen pyöreä otin asettuu hyvin
monenkokoisiin käsiin, ja se voidaan myös asemoida
esimerkiksi keskisormen ja etusormen väliin. Näin ote on
varma, kun veistä pidellään tai leikataan.

LAUTASET JA
KULHO
SLOPED
Easier spooning.
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Upean muotoilun lisäksi näissä lautasissa ja kulhoissa on
viistopohja ja hienovaraisesti ulkoneva sisäreuna .
Molemmat ominaisuudet tekevät ruokailun
vaivattomaksi yhdellä kädellä.
Sisäpohjan pinta ei ole vaakasuuntainen, vaan viettää
hieman toista reunaa kohti. Ruoka liukuu haarukkaa tai
lusikka kohti kuin taianomaisesti! Ulkoneva sisäreuna
mahdollistaa ruoan saamisen ruokailuvälineeseen
helposti. Liukumaton pohja takaa lautasen pysymisen
paikoillaan.

LÄMPÖASTIAT
Lämpölautasen ja -kulhon ansiosta myös hitaasti syövä
voi nauttia ateriastaan viimeiseen suupalaseen asti.
Liukumattomat tarttumapalat tarjoavat sijan tukevalle
otteelle samalla kun kätkevät nokkelasti
nesteentäyttöaukon. Suurista täyttöaukoista lautasen
kaksoispohja on helppo täyttää kuumalla vedellä tai
jäämurskalla. Liukumaton pohja varmistaa, että
lautanen ei liiku syödessäsi.

LÄMPÖKULHO

LÄMPÖLAUTANEN
Kuuma vesi
Helppo täyttää

THERMAL
Keeping food
warm for longer.

Kylmä vesi

VITAL-MUKI, VITALLÄMPÖMUKI ja VITALKAKSIKAHVAINEN MUKI
Toiminto ulkopuolella, geometriaa sisältä. Tehokkaan
lämpöominaisuuden lisäksi Vital -muki kätkee sisäänsä
kartionmuotoisen sisäosan. Sen avulla myös
vuodelevossa olevat tai henkilöt, joilla on rajoittunut
niskan tai käsien liikkuvuus, voivat sammuttaa janonsa.
Toisin kuin muut kupit, jotka ovat tarkoitettu henkilöille
joilla on fyysisiä rajoitteita, Vital-mukit ovat myös
intuitiivisia käyttää, eivätkä edellytä selitystä
toimintaperiaatteesta.

VITAL-MUKI VIISTOPOHJALLA

VITAL LÄMPÖMUKI

Vital-mukin sisäosa on kartionmuotoinen ja muistuttaa
muodoltaan jäätelötuuttia. Tämä nokkela juju
mahdollistaa siistin juomisen ilman että niskaa tarvitsee
taivuttaa. Nenä ei myöskään ole tiellä. Koska toiminto on
kätketty mukin sisään, se näyttää aivan samalta kuin
muutkin lämpömukit. Käyttäjän ei tarvitse nolostua tai
tuntea kokea itseään erilaiseksi kuin muut.

VITAL KAKSIKAHVAINEN
VIISTOPOHJAMUKI

Halkileikkaus Vital
viistopohjamukista
ja Vital
kaksikahvaisesta
lämpömukista:
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LÄMPÖMUKI
Lämpimien juomien olisi hyvä säilyä lämpiminä ja
kylmien juomien kylminä, erityisesti silloin, kun juominen
vie aikaa. Kaksikerroksinen seinämä pitää juoman
lämpimänä tai kylmänä. Ergonomisesti muotoiltu
erityisen kookas korva varmistaa, että ote mukista on
varma.
Saatavana myös Vital-versio, jossa on kartionmuotonen
sisäpohja. (katso sivu 5).

LIUKUMATTOMAT KUKKA- ja
MITTAMUKIT
Mukeissa on tehokas liukumatonta materiaalia oleva
kohokuvio, joka sekä näyttää hyvältä että lisää
mukavuutta juodessa. Hyvä ote tekee juomisesta
rentoutuneen nautinnon, myös henkilöille, joilla on
rajoittunut käsien liikkuvuus.
Kukkamukissa yhdistyy raikas muotoilu ja älykäs
toiminnallisuus. Muki ei lipeä juojan käsistä, vaikka käsien
liikeradat olisivat rajoittuneet tai ne vapisevat.
Läpinäkyvä mittamuki tarjoaa paitsi miellyttävän
käsituntuman ja hyvän tarttumapinnan, myös
mahdollisuuden havainnoida nesteen määrää
ulkopuolelta helposti.

NESTEKANSI JA VELLIKANSI
Siistiä ja itsenäistä juomista: neste-ja vellikansi
mahdollistavat juomisen läikyttämättä ja ilman valumista.
Sopii kaikkiin Ornamin-kuppeihin ja mukeihin. Pitkän
nokan ansiosta niskaa ei tarvitse taivuttaa juodessa. Sopii
henkilöille, joilla niskan liikeradat ovat rajoittuneet.

806

Nestekansi soveltuu nesteille ja vellikansi paksummille
juomille, kuten kiisselille tai vellille.
807

LÄIKKYMÄTÖN NOKKAKANSI 808
Nokka on suunniteltu niin, että juominen tapahtuu
imemällä. Näin läikkyminen rajoittuu tippoihin, ja myös
tukehtumisen riski minimoituu. Käyttäjä voi itse hallita
juomistaan ja kontrolloida suuhun tulevan nesteen
määrää.
Tavallinen
nokkakansi
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Läikkymätön
nokkakansi

KANSI 811

Huomaamattomassa juomakannessa on pieni kolo,
jonka ansiosta juotavaa määrää voi säädellä helposti.
Jos käyttäjällä on pilli, se pysyy juomakolon ansiosta
hyvin paikoillaan, eikä pilli kohoa hiilihapotetun juoman
kuplien mukana.
Kansi 811 Soveltuu useimpiin ORNAMIN-mukeihin. Se
estää vahingot ja läikkymiset ja mahdollistaa
itsenäisen juomisen.

KANSI 814

Onko mahdollista juoda katsomatta mukiin?
Totta kai! Kansi, jossa on runsaasti reikiä reunoilla
mahdollistaa juomisen mukin kaikilta reunoilta. Käyttö
on intuitiivista. Kansi myös istuu huomaamattomasti
reunan alapuolelle, joten tätä juomisen apuvälinettä
ei voi ulkopuolinen havaita.
Erityinen kolo on suunniteltu pilliä varten. Kansi 814
Soveltuu useimpiin ORNAMIN-mukeihin. Se estää
vahingot ja läikkymiset ja mahdollistaa itsenäisen
juomisen.

KAHVAMUKIT
Näissä mukeissa on erikoisleveä kahva, jonka ansiosta ote
on hyvin tukeva ja juominen on turvallista. Mukit voi myös
pinota näppärästi ja tilaa säästävästi.
Mukiin voidaan yhdistää neste- ja vellikansi.
508

511

512

510

KAHVIMUKI
Kun eleganssi ja käytännöllisyys yhdistyvät, kahville on
paljon tilaa. Ergonomisen muotoilun, avoimen kahvan ja
keveyden ansiosta muki asettuu tukevasti ja mukavasti
käteen ja mahdollistaa itsenäisen juomisen myös silloin,
kun sormien liikkuvuus on rajoittunut esimerkiksi reuman tai
kihdin seurauksena.
Esteetön tee-tai kahvinautinto. Kahvimuki on myös
helposti pinottava ja tilaa säästävä.
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www.haltija.fi
Ornamin-Kunststoffwerke GmbH & Co. KG
Kuckuckstraße 20a-24
D-32427 Minden
T.: +49 (0) 571 888 08 0
F.: +49 (0) 571 888 08 77
info@ornamin.com
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