
NOSTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

ETAC IMMEDIA -LIUKUALUSTAT



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Butterfly Board -liukulauta

Tuotekoodi Koko (cm)

IM401 32 x 66

Butterfly Wing -liukualusta

Tuotekoodi Koko (cm)

IM4001 35 x 40

ETAC IMMEDIA -LIUKUALUSTAT

BUTTERFLY BOARD -LIUKULAUTA
Butterfly Board on pitkä, leveä ja tukeva liukulauta. Laudassa 
on pyöräkolot, joiden avulla se voidaan asettaa pyörätuolin 
pyörää vasten. Alapuolella on liukuesteet, joiden ansiosta lau-
ta on helppo asettaa ja pysyy hyvin paikallaan.

Materiaali: lasikuitu

Maksimikuormitus: 250 kg

Lisävarusteet 

Immedia Butterfly -laudan päälle voidaan kiinnittää erityinen 

Butterfly Wing -liukualusta. Wing-liukualusta liukuu lautaa 

pitkin ja tuottaa lisää liukupintaa.

Materiaalit: 

• Ulko- ja sisäpinta: nylon 

• Pehmuste: polyesteri
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ONEWAYGLIDE LONG 

-LIUKUALUSTA
OneWayGlide Long on tartuntalenkillinen pitkä ja avoin liu-
kualusta. Pitkänmallinen alusta mahdollistaa asennon kohen-
tamisen useita kertoja ilman alustan uudelleenasettamista.

Avustaja saa tukevan otteen tartuntalenkeistä. Alusta soveltuu 
käyttäjille, jotka luisuvat istuimella eteenpäin. Alustassa on 
veluuripinta.

Materiaalit: 

• Yläpinta: polyesteri, nailon 

• Pehmuste: polyesteri 

• Sisäpinta: nylon

Maksimikuormitus: 150 kg

Tuotekoodi Koko (cm)

IM51/8 45 x 130

Tuotekoodi Koko (cm)

IM403 23 x 77

3B BOARD -LIUKULAUTA
3B Board on tukeva liukulauta, jonka muoto on perinteisen 
kaareva. Laudan kaareva osa voidaan asettaa joko eteen- tai 
taaksepäin siirtotilanteen ja ympärillä olevien esteiden, kuten 
pyörätuolin pyörien mukaan.

Materiaali: polyetyleeni

Maksimikuormitus: 150 kg
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E-BOARD, SUORA LIUKULEVY
Immedia E-Board on ohut ja taipuisa liukulevy, joka on help-
po asettaa paikalleen ja irrottaa.

Materiaali: polyetyleeni

Maksimikuormitus: 150 kg

Tuotekoodi Koko (cm)

IM408 25 x 60

E-BOARD-LIUKULEVY TAITTUVILLA 

REUNOILLA
Taittuvareunaisen E-Board-liukulevyn sivuissa on siivekkeet, 
jotka voidaan kääntää ylös tai alas. Tämä lisää laudan tuke-
vuutta ja vakautta. Ylös käännetty siiveke suojaa käyttäjää 
pyörätuolin pyörältä. Saatavana kaksi kokoa.
Materiaali: polyetyleeni

Maksimikuormitus: 150 kg

Tuotekoodi Koko

IM404 Wide, 33 x 60 cm

IM405 Long, 33 x 75 cm


