DIT FLEKSIBLE KØKKEN
HØJ BRUGERVENLIGHED
OG FRIHED TIL
AT VÆRE DIG

INDHOLD
04 DIT MULTIFUNKTIONELLE KØKKEN

Vi rådgiver dig i valget af netop din køkkenløsning.

06 DIT KØKKENBORD NÅR NYE HØJDER

Lige meget hvilken aktivitet du foretager dig i køkkenet,
er det dig, der bestemmer bordhøjden.

08 OVERSKABENE KOMMER TIL DIG

Uanset hvilken af vores løsninger du vælger, er målet,
at du kan nå alt i dine skabe.

10 RÅD & VEJLEDNING
OM INDRETNING AF KØKKENER
Ropox kan meget mere end at lave køkkenløsninger.

FORDI DAGLIGDAGEN ER VIGTIG FOR DIG
Den daglige brug af køkkenet er en vigtig ingrediens i vores liv og tilberedning af mad
er en naturlig del af vores hverdag.
Vores mål er, at du kan være fri, selvstændig og tryg i eget køkken
I 35 år har brugere verden over glædet sig over fleksibiliteten og brugervenligheden
i Ropox køkkener. Med vores løsninger bliver det køkken du vælger fleksibelt, så du
selvstændigt kan løse flest mulige opgaver i køkkenet. Det multifunktionelle køkken
giver mulighed for, at flere kan tilberede mad i køkkenet på samme tid og dermed
bidrage til det sociale samvær, der er så vigtigt i dagligdagen.
Hold dig aktiv og øg din livskvalitet.
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”Nyd livet i køkkenet
- uanset om du er høj eller lav”

Ideelt som både spisebord og arbejdsbord

Dit multifunktionelle køkken
Special løsninger kan også udarbejdes

ROPOX RÅDGIVER DIG TIL DEN BEDSTE LØSNING
Ropox står klar til at rådgive dig i valg af din køkkenløsning, hvor der er taget
hensyn til optimal pladsudnyttelse, der forbedrer din livskvalitet. Brug os allerede fra
planlægningsstadiet af byggeriet, og udnyt vores mere end 35 års erfaring, så vi sammen
kan matche dine behov. Herved bliver det endelige resultat perfekt.
Det multifunktionelle køkken er fleksibelt og giver mulighed for en lang række
individuelle løsninger til f.eks. ældreboliger, specialskoler, plejecentre, trænings- og
institutionskøkkener samt private hjem. Alle højdejusterbare løsninger er skjulte og er
enten elektriske eller manuelt betjente. Systemerne er stabile, sikre og udført i højeste
kvalitet, og er enkle at montere.
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Ropox bremsehjul

ROPOX

4Single stel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideelt til hele familien - stor, lille, ung, ældre eller kørestolsbruger.
Højden justeres med håndsving, fjernbetjening eller ved tryk på betjening.
Stellet tilpasses den bordplade du har, helt op til 300 x 200 cm.
Kogeplade eller vask kan installeres i pladen.
Med solide bremsehjul kan bordet placeres efter behov.
Multifunktionelt stel, der kan benyttes til mange aktiviteter i køkken/alrum.
Fuldt opladt batteri der kan holde i op til 3 måneder.
Kan leveres med batteriløsning, så generende ledninger fjernes/undgås.
Stellet kan belastes med op til 250 kg.
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ROPOX

• Ideelt i private boliger, skoler, træningskøkkener, beskyttede
boliger/ældreboliger og plejecentre, m.v.
• Alle slags køkkenbordplader kan monteres på stellet i
længderne 60 - 300 cm.
• Vask og kogeplade kan monteres i bordplade.
• Justeres let op og ned manuelt eller elektrisk.
• Vi anbefaler altid sikkerhedsstop til de elektriske systemer for
øget sikkerhed og undgå, at personer eller ting kommer i klemme.
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ROPOX

FlexiBasic

←

→

←

←

→

←

→

FlexiElectric/FlexiManual

Ropox bordpladeløsninger

• Er en god og økonomisk løsning til køkkener i plejecentre
og handicapboliger.
• Velegnet til projekter med flere køkkener.
• Kan justere bordplader på op til 300 cm længde, evt. med vask
og kogeplader.
• Til lejlighedsvis justering af bordhøjden.
• Kan efterfølgende opgraderes til FlexiManual eller FlexiElectric,
hvis der er behov for det.
• Justeres i højden ved hjælp af Ropox løfteenhed.

ROPOX

• Ideel til boliger eller plejecentre.
• Trinløs justering.
• Til projekter, hvor der sjældent er behov for justering.

←

→

Bordpladebæringer

DIT KØKKENBORD NÅR NYE HØJDER

En hjørneløsning hvilke giver én højde i køkkenet og
dermed gør det lettere at nå vask og kogesektion

Lige meget hvilken aktivitet du foretager dig i køkkenet, er det dig der
bestemmer bordhøjden! Alle bordpladeløsninger kan hurtigt og enkelt
tilpasses i højden således, at brugeren kan blive mere selvhjulpen og få
optimale arbejdsbetingelser i køkkenet. Vores løsninger giver desuden
den siddende bruger optimal plads til benene og mulighed for nemt at
manøvrere rundt.

To separate bordplader hvilke giver
mulighed for to arbejdshøjder i køkkenet
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Ropox dækkappeløsning til bordben og vandinstallation
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ROPOX

→

→
←

←

→
←

VertiInside (Vertikalt ned/op)
•
•
•
•
•
•
•

Løsningen monteres inde i skabet.
Ændrer ikke på køkkenets udseende.
Kan sænkes med 49,5 cm.
Let og enkel løsning.
Kan belastes med helt op til 80 kg.
Hylder kører ned/op.
Der er mulighed for at installere lys i den nederste
sikkerhedsstopplade.
• Integreret sikkerhedsstopplade i toppen og bunden af skabet.

ROPOX

VertiElectric

(Vertikalt ned/op)

•
•
•
•
•
•

Hele skabet kører ned/op.
Skabet kan sænkes med 30 cm.
Systemet er usynligt efter montering af skab.
Dybden på rammen er kun 5 cm.
Rammen fås i to modeller passende til skabsbredder 40-180 cm.
Sikkerhedsstopplade kan monteres i bunden, så klemningsfare
undgås.
• Der er mulighed for at installere lys i den nederste
sikkerhedsstopplade.
• Kan belastes op til 80/120 kg.

Ropox overskabsløsninger

ROPOX

Diagonal

Sikkerhedsstopplade med int egreret spot

OVERSKABENE KOMMER TIL DIG
Uanset hvilken af vores løsninger du vælger, er målet, at du kan nå alt i dine
overskabe, siddende eller stående. Overskabene kommer ned i den højde, der
passer til dig, så du ubesværet kan nå alt i dine skabe. Du kører skabet ned
og op ved tryk på èn knap. Igen er det dit behov og din situation, der afgør,
hvilken løsning du skal vælge. Tag os med på råd!

• Skabet justeres i en bevægelse vertikalt (43 cm) og
diagonalt (18 cm.)
• Dybden på rammen er kun 11,5 cm.
• Kan belastes op til 120/220 kg.
• Der er mulighed for at installere lys i sikkerhedsstoppladen.
• Rammen fås til skabsbredde fra 40-180 cm.
• Systemet er usynligt efter montering af skab.

ROPOX
Betjening for justering af over skabe
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(Diagonalt ned/op)

Bæringer til overskabe
• Bæringer gør det muligt at ændre højden på overskabene
trinvis.
• De monteres bag på overskabene og er dermed helt skjulte.
• Højdejustering på overskabe, sker i intervaller af 4,2 cm.
• Kan belastes med op til 90 kg.
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RÅD & VEJLEDNING OM INDRETNING...
ÉN-SIDET KØKKEN

OPTIMALE RÆKKEHØJDER...
ROPOX OVERSKABE

OPTIMALE BORDPLADE HØJDER
SOM BRUGER KAN NÅ

• To personer kan arbejde ved siden af hinanden.

Kørestolsbruger:
Ældre:
Voksen:

• Gangbesværede kan støtte sig i begge sider.
• To uafhængige arbejdspladser.
• Vask og kogesektion bør være på samme side.

70-75 cm
85 cm
90-95 cm

Ropox VertiInside

L-FORMET KØKKEN
• Siddende og stående kan arbejde ved hver
sin arbejdsstation.
• Nemt at manøvrere rundt i for en siddende bruger.

Ropox VertiElectric

Ropox Diagonal

SIKKERHED I FOKUS...
U-FORMET KØKKEN
• Ting kan blive skubbet rundt på hele bordpladen.
• Nemt at manøvrere rundt for en siddende bruger.
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Sikkerhedsstopplade anbefales
installeret i alle Ropox’s overskabsløsninger for at hindre klemfaren.
Desuden kan overskabene forbindes
med bordstel via en Ropox Smartbox,
for at undgå klemningsfaren mellem
overskabe og bordplade.

Ved flere justerbare bordplader ved
siden af hinanden, kan en Ropox
Smartbox benyttes for at reducere
klemfaren mellem bordpladerne.

Ropox klemlister aktiveres i det øjeblik
de møder modstand og bordpladerne
kører automatisk lidt op igen, så det der
måtte være i klemme frigives.
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OM ROPOX
FÅ FRIHEDEN TIL TRYGT AT KLARE DIG SELV
“Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere
livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv.” Det var vores målsætning,
da vi blev grundlagt i 1962. I dag er vi mere end 60 medarbejdere, der fortsat arbejder
efter det samme mål.
Med mere end 50 års erfaring er vi blandt verdens førende inden for produktion
af hjælpemidler og møbler til handicappede og udstyr til ergo- og fysioterapeutisk
genoptræning. Som en del af AddLife-koncernen har vi derudover adgang til et stort
og stærkt netværk af partnere, der er specialiseret i at udvikle services og produkter til
både den private og offentlige sundhedssektor.
Vi er repræsenteret i fire verdensdele, hvor vi er anerkendt og værdsat for vores høje
kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.
Læs mere på www.ropox.dk.

ROPOX KØKKENER

ROPOX BADEVÆRELSER

ROPOX PUSLEBORDE

ROPOX FLYTBAR VÆGGE

SMUKKE
HØJDEINDSTILLELIGE
BORDE TILPASSET
INDIVIDUELLE BEHOV

FLEKSIBLE OG
HØJDEINDSTILLELIGE
KØKKENLØSNINGER

INNOVATIVE
OG SPÆNDENDE
PRODUKTER I EN SMUK
SAMHØRIGHED

SIKRE OG FLEKSIBLE
LØSNINGER I EN
ERGONOMISK
UDFORMNING

FLEKSIBEL LØSNING HVOR
RUMINDRETNINGEN
LØBENDE KAN OPTIMERES
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