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NO
BA No.: 02.07.085/2016-12

Brukermanual
Augsburg dusj/toalett stol til barn
Dusj/toalettstol med 24“
hjul med drivringer
“Augsburg“
Maks brukervekt 80 kg

Dusj/toalettstol
“Augsburg“
Maks brukervekt 80 kg
RT-1001 med 3” hjul
RT-1002 med 4” hjul
RT-1003 med 5” hjul

RT-1004 med 24“ hjul

HMS Nummer

HMS Nummer
253333

Viktige råd!
• Les denne brukerveiledningen før første bruk av stolen, og ha den tilgjengelig.
• Hold denne brukerhåndboken tilgjengelig for fremtidig bruk og eventuelt videresalg.
• Brukermanualen kan lastes ned på vår hjemmeside.
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Chair picture shows:
A Ryggbøyle
B Armlener oppfellbare
C Lås armlener
D Stol ramme
E PUR-sete med hygieneåpning
K PUR-setepute (avtagbar)
L 24“ Drivhjul til brukerdrevet fredmdrift
N Hjul komplett med bremse
M Lås for 24“ drivhjul
P Fotstøtter med fotplater (justerbar)
R PUR ryggpute
V Bekken med lokk
W Bekkenholdere (venstre / høyre)
Z Navneskilt for produkt

Emballasje
Vi anbefaler, om mulig, å beholde
emballasjen til transport. Dette vil sikre trygg
pakking i tilfelle returtransport.
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1. Generelt
1.1 Innledning
I denne håndboken finner du informasjon om sikker og
forsvarlig installasjon, bruk, drift, renhold og
vedlikehold av stolene. Les denne bruksanvisningen
nøye før du bruker produktet. Vær spesielt
oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene og følg
deretter.
1.2Symboler
Les brukerhåndboken!
Produktet er godkjent av Medical Products
Directive 93/42/EEC
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Forsiktighetsregler!

Informasjon!

NO

Leveringsdato skrevet på Mainmove Living
AS -følgeseddel gjelder som gyldig
startdato for garantiperioden.

Fare - Følg sikkerhetsinstruksjonene!

3. Merkeskilt ved bestilling av reservedeler
Rengjøring

Vedlikehold

På merkeskiltet finner du viktig informasjon

1.3 Tiltenkt bruk
Toalett/dusjstolen er til innendørs bruk. Stolen skal
kun brukes til assistanse under dusjing, bading,
toalettbesøk eller forflytting innendørs.
Dusj/toalettstolen er ikke designet for å sitte på i
lange perioder.
Personer med begrenset oppfattelse, skader på
begge armene og manglende evne til å sitte, må ikke
bruke stolen med drivhjul.
H

1.4 Bruk og lagring
Pass på! Fare for skade
Driftstemperaturen til produktet skal være mellom +5
grader og +40 grader (Celsius). Oppbevar produktet
på et tørt sted ved en temperatur mellom 0 og +40
grader (Celsius) og luftfuktighet på 30-55%. Utenfor
disse forholdene kan produktet bare brukes kort tid.
Ikke oppbevar stolen i nærheten av varmekilder.
Unngå direkte sollys på stolen.
Stolen er ikke egnet for bruk i våte områder (f.eks.
for badstuer, områder med svømmebassenglignende
forhold), da overflatefarging og slitasje på bevegelige
deler kan oppstå.

A
B
C
D
E
F
G
H

Setebredde og dybdejustering samt hodestøtteenhet
er tilbehør som kan monteres med tilbakemelding.

1. Garanti
Produktet har en garanti på 2 år. Garantien er
betinget bruk i samsvar med kravene beskrevet i
dette dokumentet, samt regelmessig vedlikehold.
Ved uautoriserte endringer i produktet, uten tillatelse
fra produsenten vil garantien ugyldiggjøres.

G

A

B

E

D

F

Merking av samsvar (CE)
Serienummer-produkt
Produksjonsår
Maks. brukervekt
Produktnavn
Merking (bruk)
Les brukerhåndboken
Produsentdetaljer

Merkeskiltet er svært viktig for
produktidentifikasjon, og må derfor ikke fjernes.

For å unngå feil reservedeler og for å lette
håndtering av kundeklager, er det nødvendig
å oppgi produktnavn, serienummer (SN) og
produktets produksjonsår.

1.5 Egenskaper
Stolene er laget av en korrosjonsbestandig ramme i
rør og fire gummihjul med låsebremser på
bakhjulene. Den brukerdrevne stolen har to
svinghjul foran og to drivhjul på siden med
låsebremser. Begge forhjulene er høydejusterbare.
Armlenene kan svinges delvis utover. Fotstøttene er
høydejusterbare og kan fjernes og brettes bort.
Seteområdet inneholder et toalett som åpning der
en kommodepanne kan skyves inn. Stolene kan
rulles over et vanlig badetoalett.
(Kjørehøyde H / B se: 7.2 / G.)

C

4. Gjenbruk, levetid
Produktet er egnet for gjenbruk. Varigheten på
egnethet for gjenbruk avhenger av hyppigheten av
bruk og bruken av produktet. Før gjenbruk må
produktet være hygienisk rengjort, og om nødvendig
må slitte deler byttes ut for å påse at produktet er
forsvarlig å gjenbruke.
Hvis produktet brukes som beregnet, i henhold til
brukermanualen, er levetiden på produktet 5 år. Den
effektive levetiden avhenger av frekvensen og
intensiteten av bruken.

5. Deponering
Produkter som ikke lenger kan brukes, må avhendes
på en forsvarlig måte separat fra vanlig
husholdningsavfall. Dette må gjøres i henhold til lokale
og nasjonale forskrifter for miljøvern og gjenvinning av
råmaterialer. Ta kontakt med ditt lokale avfallsdeponi,
NAV Hjelpemiddelsentral eller oss for ytterligere
informasjon.
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NO

6. Sikkerhets advarsel for bruk
Fare for å falle!
• Ved forflynning inn og ut av stolen, og når man
triller, bør brukeren være under oppsyn av en
kvalifisert omsorgsperson.
• Bruk av stolen av pasienter som ikke har full fysisk
kontroll og normal bevegelse, må ikke gjøres uten
tilsyn.
• Rulling av stolen på en skrånende overflate kan
bare gjøres med hjelp fra en omsorgsperson.

Ved bruk av dusj/toalettstolen må
følgende sikkerhetsanvisninger følges.
Fare for å skli!
• Før bruk av stolen må det kontrolleres at setet er
trygt festet i seterammen.
• Før bruk av stolen, må alltid hjulbremsene på
bakhjulene eller låsebremsene på hjulene låses
for å unngå at stolen ruller.
• Når bruker setter deg ned i stolen, må brukeren
ikke sitte på framsiden av setet eller seteputen.
Pass på at brukeren sitter helt tilbake i setet.

Advarsel! Fare for skade!
• Ved overflatetemperaturer over 40 ° C er det fare
for skade. Utsett derfor ikke stolen for noen
varmekilde (eksponering for solen, lagring i
nærheten av et varmeapparat, rengjøring med
varmt vann) like før stolen blir brukt. Før du bruker
stolen, la den avkjøles.

Fare for å tippe!
• Armlenene må være låst i festet når bruker sitter
stille og når bruker triller eller blir trillet.
• Stolen kan bare skyves ved bruk av ryggbøylen.
• Fotstøttene må svinges bort eller brettes opp når
brukeren setter seg ned eller står opp. Brukeren
må aldri forsøke å stå på fotstøttene.
• Stolen må ikke støte på dørkarmer, terskler eller
overflateutspring.
• Bruk stolen bare innendørs og på faste, jevne,
glatte overflater.
• Stolen kan bare skyves med ganghastighet eller
mindre (med eller uten pasient).
• Ikke len deg ut av stolen (når stolen er stille eller i
bevegelse). Hvis svinghjulene svinges innover,
blir stolens stabilitet redusert.
• Når du stiller stolens høyde, må du alltid følge de
gjeldende instruksjonene.

• Før du bruker stolen til pasienter med ufølsom hud
(personer som ikke føler økt temperatur og /eller
med skader på huden), må omsorgspersonen
foreta en termisk kontroll (med håndens bakside).
Følg bruksanvisningen (se 1.4).

7. Produkt spesifikasjoner
7.1 Levering
Produktet er nøye inspisert på fabrikken for feil
og for mangler. Etter at du har mottatt det, må
du kontrollere produktet for eventuelle
transportskader og for mangler.
• 1 Dusj/toalettstol
• 1 ryggstøtte
• 1 Pute med lokk
• 1 tilbehørspose eller boks
• 1 Brukermanual

Fare for ødeleggelse!
Stolen er kun egnet for transport av personer.
Pass på å ikke overskride maks tillatt kroppsvekt.
(Spesifisert på produktmerking)
• Forsøk aldri å bære eller løfte stolen mens en
person sitter på den.
• Aldri hold eller dra i festede objekter, som
armlener
•

7.2. Tekniske spesifikasjoner
Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske
utviklinger og forbedringer med hensyn til
utformingen som er vist i brukerhåndboken.
Produksjonstoleranse av dimensjoner: +/- 5 mm

Fare for klemming!
• For å hindre at kroppsdeler eller gjenstander blir
klemt, må du aldri komme inn i hengselområdet
når du setter armlene opp eller ned. Pass på å
kontrollere at hengselområdene er uhindret før
du beveger armlene!
• For å hindre at kroppsdelene klemmes, må du
ikke ha noe mellom setet og rammen når du
trykker på setet i seterammen.
• Pass på at andre deler ikke klemmes ved folding
og utfolding av fotstøttene.

Dimensjoner (Ca)

A. Høyde
B. Bredde
C. Dybde
D. Setehøyde
E. Seterbredde
F. Sete dybde
G. Klaring under
J. Bakhøyde
H. Fothøyde ca.
H. Fothøyde * ca.

I. Hjul
Kroppsvekt
Produktvekt **

-5-

3“ /3“ Hjul
1080 mm
520 mm
870 mm
510 mm
400 mm
400 mm
G/H=400 mm
G/B=330 mm

4“ /4“ Hjul
1110 mm
520 mm
870 mm
540 mm
400 mm
400 mm
G/H=430 mm
G/B=330 mm

230 og 310 mm

230 og 310 mm

85-225 mm
105-245 mm
75 mm
Max. 80 kg
17.2 kg

95-235 mm
115-255 mm
100 mm
Max. 80 kg
17.4 kg
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Dimensjoner (ca.)

A. Høyde
B. Bredde
C. Dybde
D. Setehøyde
E. Seterbredde
F. Sete dybde
G. Klaring under
J. Bak høyde
H. Fothøyde ca
H. Fothøyde ca *
I Hjul
Sving radius
Kroppsvekt
Produktvekt **

5“/5“ Hjul

1130 mm
530 mm
870 mm
560 mm
400 mm
400 mm
H=450 mm
B=330 mm
23 og 310 mm
110-250 mm
130-270 mm
125 mm
-------------Max. 80 kg
17.9 kg

NO

9.Sette opp stolen til bruk

5“/24“ Hjul

Produktet leveres delvis ferdigmontert.
Følgende monteringsanvisninger må utføres
før bruk for første gang:

1145 mm
655 mm
970 mm
550 mm
400 mm
350 mm
H=440 mm
B=320 mm
230 og 310
mm
110-250 mm
130-270
125 / 605 mm
1310 mm
Max. 80 kg
24.9 kg

9.1 Montering Augsburg 24“
1. Installer ryggstøtten
Legg grunnrammen på en flat overflate og drei de
to armene (1) bakover til den stopper. Legg nå
ryggstøtten (2) på de to rørene på stolen, og skyv
den helt til bunnen. Vri de to armlenene (3) tilbake
til forsiden, til ryggstøttens flik (A) arbeider i sporet
av armene, og boltens (B) armlås låses inn i
rammen.

1

2

# å kjøre over et toalett er bare mulig med forbehold.
* Minimum fothøyde med høydeadapter (se: 10.14)
** Figur: Produktvekt uten tilbehør

Diagram: Dusj/toalettstol 3-5“ Augsburg

A

B

Diagram: Dusj/toalettstol 24“ Augsbur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.Reservedeler
Article no.
330.44
409.10.20
409.10.25
440.10.01
440.10.02
440.10.03
440.40.89
440.40.90
02.07.085
02.11.150

1

Name
Bekken bøtte med lokk
Bekkenholder (venstre / høyre)
Helt sett med bekkenbøtte og holdere
PUR setepute - svart
PUR ryggpute - svart
PUR-sete med åpning - svart
Låsebremser-høyre
Låsebremser venstre
Brukermanual
Vedlikeholdsinstruksjoner
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2. Montere 24“ hjul
Plasser skiven på skruen.
Sett inn skruen (1) fra utsiden gjennom 24"
hjulet
Plasser skive på skruen.
Hold 24" hjul inntil stolrammen og sett inn
skruen gjennom begge deler.
Sett på skive.
Skru på sikkerhetsmutteren.
Trekk mutteren til med to SW 19 ringnøkkel.
Trekk til mutteren til hjulet fortsatt triller.
Tilslutt sett på sorte hetter.
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2. Montere bremser 24“
Løs de to skruene fra bremseholderen (1) og løsne
den fra stolen. Flytt deretter bremseholderen til den
stopper (2) og stram de to boltene. Skyv
bremsespaken (3) inn i bremseholderens åpning.
Vær oppmerksom på at den er rett.
Vær oppmerksom på venstre / høyre!

NO

10.Bruk av stolen
Ved bruk av stolen må følgende punkter
overholdes:

Før bruk må det sikres at stolen er i god
stand for sikker bruk. Avhengig av brukerens
fysiske og styrkebegrensninger (brukerens evne
til å bevege seg og muskelstyrke), sitte ned og
stå opp må ikke gjøres uten hjelp fra en
omsorgsperson. Stolen kan ikke brukes til lang
transport av brukeren.
10.1 Sette seg
Før du setter deg ned i stolen, må du sørge for at
den er sikret fra å skli bort eller tippe over, at
armlenene er låst. Stolen er riktig montert og
fotstøttene er vekk til siden eller foldet opp.

3. Justering av bremsen (se: 10.12)
4. Stille inn parkeringsbremsen (se: 10.13)
5. Juster fotstøttene (se: 10.4)
6. Juster fotstøttehøyden (se: 10.5 og 10.14)

1

Brukeren må stå så tett som
mulig nær stolen. Deretter må
han sette seg sakte på setet
mens han støtter seg på
begge armlener.

[
S
i
t
Hvis dette ikke er mulig på
e
grunn av hans fysiske
r
begrensninger, må en
k
i
omsorgsperson hjelpe ham.
l
Om nødvendig må en
d
pasientløfter muligens bli
e
brukt.
n
d
i
Fare- Fare for å falle!
n
For å forhindre at brukeren faller
h
[
e
ut av stolen, pass på at brukeren
S
sitter helt inne i stolen, og ikke
ir
t.
bare på kanten.
]
e
r
For å transportere brukeren, må
k
du være sikker på at man lener
i
seg tilbake mot sete rygg og sørg
l
for at man bruker fotstøttene.
d
e
n
d
i
n Reise seg
10.2
h du reiser opp, vær sikker på at stolen er stabil og
Før
e mot å skli bort (se: 10.11 eller 10.12) og tippe
sikret
r
over,
at armlene er låst på plass, og fotstøttene er bort til
.
siden
eller foldet opp.
]

9.2 Montere Augsburg 3“ 4“ 5“
1. Dreie armlenene (A) bakover, sett

ryggstøtten (B) inn i stangrørene i
stolrammen og skyv den ned til den treffer
streken på underrammen.

2

Deretter dreies armlenene fremover til de når
ryggstøttens spalte og klikker inn i låsestiften på
underrammen.

Pasienten må da bevege kroppen fremover til føttene er
flate på gulvet.
2. Bruk av hjullåser 3“ 4“ 5“ (se 10.11)
3. Justere fotbrettet (se 10.4)
4. Montere høydeadapteren til fotbrett (se 10.5)
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3

10.5 Justere fotstøttens høyde
Fotstøttene er høydejusterbare på 7 trinn. For å gjøre
dette, skru skruene på fotstøttene på siden med en SW
5 unbrakonøkkel.
Velg riktig høyde og stram skruene på fotstøtten. Pass
på at skruen sitter ordentlig.

Brukeren må ta tak i
begge armlenene, og
sakte løfte seg opp.
Brukeren må ikke lene
seg for langt fremover, for
da kan man falle.
.

4

NO

Min.
Max.

Fare- Fare for å falle!
Brukeren må ikke stå på
fotbrettet når man sitter, reiser
seg eller forlater stolen.

10.6 Folding av fotstøttene
Fold fotplaten oppover og løft fotstøttene. Fotstøttene
kan nå svinges tilbake til siden.
10.7 Fjerne fotbrett
Løft fotstøttene ca. 100 mm og skru dem utover 90 °.
Nå kan du løfte fotstøttene opp og fjerne dem.

10.3
Sving armlene utover
.
Ved å trekke ut låsestiften løsnes
låsemekanismen og armlene kan svinges
tilbake. Når du svinger armlenene opp, må du
kontrollere at armlenene er riktig plassert i
låsestillingen på ryggstøtten og låst av
låsestiften.

10.8 Fjerne dusj/toalett sete
Setet kan fjernes fra beholderne med det formål å
rengjøre eller bytte ut ved å ta det opp.

Kontroller
låsemekanismen
regelmessig for
skader og feil som
skyldes
kalsiumavsetninger,
noe som kan forringe
bevegelsen.

10.9 Justering av ryggpute
Ryggeputen er festet til ryggstøttens tverrsnitt. 2
monteringshøyder kan velges. Ved å løsne skruene
kan ryggputen justeres 80 mm.

10.4 Juster fotstøttene
Vri fotstøttene fremover til de klikker på plass. Fell
deretter fotstøttene nedover. Endre juster høyden på
fotstøttene (se: 10.5).

10.10 Håndtering av bekkenbøtten
Skyv kommodepannen under setet bak stolen. For å
fjerne pannen, løft den litt opp og trekk den ut.
10.7 Bruke hjullåsene 3 "/ 4" / 5 "
For å låse hjulene, trykk låsespakene ned med foten.
Frigjøring av hjulene er gjort ved å løfte opp
låsehåndtakene med foten.
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10.12 Bruk av bremser 24“
Ved å dra spaken, ved den sorte hendelen,
bakover går bremsen av.

NO

10.14Installere høydeadapteren fotstøtte
For å redusere avstanden mellom fotplaten og setet,
kan ekstra høydeadaptere monteres mellom hjulet og
svingarmen på fotstøtten.
Eksempel: Augsburg 24“
Når du monterer adapteren, må du sørge for at
utskjæringen (1) er opp, slik at fotlåsemekanismen
kan virke på riktig måte.

Ved å trykke spaken fremover, ved det sorte
håndtaket, er hjulet låst. Trykk helt frem.
Høydeadapteren kan monteres under og litt over
rammens tverrsnitt.

Hvis bremseffekten ikke er tilstrekkelig,
eller det reduseres over tid på grunn av
slitasje, så er detnødvendig for å justere
bremsene.
10.13 Innstilling av bremser
Trykk spaken (1) helt tilbake. Løsne bremseskruene
(2) på parkeringsbremsen med en skiftenøkkel (A / F
5 mm). Skyv parkeringsbremsen til ca. 25 mm
foranhjulprofilen og stram skruene.

Augsburg
stoler
med
3
"hjul,
er
høydeadaptere til fotstøttene allerede
installert. For de andre modellene er begge
høydeadapterene inkludert i posen med
tilbehør og kan installeres etter behov.
10.15 Tippesikring
For å komme over hinder kan 24“ tippes bakover da
det er tippe sikringer bak. Pass på å få hjelp av
omsorgsperson. Ta begge hender på ryggstøtten.
Vipp bakover til støtten er nesten i gulvet.
For å ta bort tippesikringen drar du ut klipsen, og
røret kann tas bort.

25 mm
Kontroller bremsen ved å trykke spaken fremover.
Hvis bremseffekten ikke er tilstrekkelig, må du
justere (redusere eller forstørre avstanden).

Den individuelle innstillingen og
omjusteringen av parkeringsbremsen må
utføres av kvalifisert forhandler. Dette gjelder
også forandring, renovering eller reparasjon
av bremser.
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Vedlikehold

11.Feilsøking
Feil
Armlenene
svinger ikke
riktig

Mulig årsak
Korreksjon
Låsestifter er
Rengjør,
fulle av kalk eller kontroller med
avfall.
jevne
mellomrom
Låsestifter kan Full av avfall,
Rengjør, bytt
ikke trekkes ut spenningsfjære låsepinn
sitter fast eller
defekt
Fotplaten kan Avfall
Rengjør,
ikke vendes
oppbygging i
kontroller
hengslet, eller
skrueforbindelse
sitter fast
n
Bremselåsen Generelt defekt Se avsnitt
bremser ikke
vedlikehold!

Periodiske sikkerhetsrelaterte kontroller er
nødvendig:
• Kontroller for tilsynelatende skade:
(Sprekker, brudd, løse deler)
• Alle skruede tilkoblinger for tetthet (Spesielt
hjulhjulene og rammen).
• Funksjon av armlene og låsestifter.
• Fotstøttens funksjon (Bytt ut defekte
fotstøtter).
• Rullende evne, sjekk funksjon av hjulene (Bytt
defekte hjul).
• Kontroller tilbehør for feil

Reparere
•

Hjulet svinger Avfall
Rengjør
med
oppbygging
vanskeligheter
Hjulet snur ikke Generelt defekt Se avsnittet
vedlikehold!
Hjulet er ikke Hjulet er ujevnt Se avsnittet
lenger rundt
slitt
vedlikehold!
Stolens ramme Skruene er løs
er ustabil

Trekk til
rammeskruene
og hjulet.

Småhjul er
bøyd

Se avsnittet
vedlikehold!

Krasjet inn i
hinder

NO

•
•

•
•

Hvis du har spørsmål angående vedlikehold
og reparasjon til stolen, må du kontakte en
autorisert forhandler eller et medisinsk
utstyrsforsyningsuttak.
Ved reparasjoner, bruk bare originale
reservedeler fra REBOTEC. Følg alle råd
vedrørende garanti.
Gjør aldri uautoriserte modifikasjoner eller
konverteringer til stolen. Disse vil bare ha en
negativ innvirkning på stolens sikkerhet og
funksjon. I slike tilfeller påtar REBOTEC intet
ansvar!
Følg alle instruksjonene når du bestiller
reservedeler, gjenbruk og produktets levetid
på stolen.
Etter at et fullstendig vedlikehold eller
reparasjon av stolen er gjort, anbefaler vi en
komplett rengjøring for å sikre hygiene. Følg
rengjøringsinstruksjonene.
For dokumentert vedlikehold, leverer
Mainmove Living AS en vedlikeholdsrapport Stoler.
Her finner du informasjon om vedlikehold og
skjemaer for dokumentasjon. Du kan bestille
brukerhåndboken og vedlikeholdsrapporten
eller se via vår hjemmeside på
www.mmliving.no Det er mulig å skrive ut
informasjonen og lese den etter behov.

12. Rengjøring
Generelt kan stolen rengjøres ved hjelp av en mild
rengjøring og desinfiseringsmiddel. Bare tørk stolen
med rent vann og klut, og tørk deretter tørr med en
ren klut.
Ikke bruk et slipemiddel eller rengjøringsmiddel (les
produktinstruksjonene!) Som inneholder aggressive
løsningsmidler (syrer, fortynningsmidler). Ikke bruk
stive rengjøringsbørster, da disse vil skade
plastflatene eller forårsake avsetninger å bygge seg
opp på plastdelene og andre materialer.
Vennligst rengjør produktet og rengjør det med jevne
mellomrom. I de følsomme områdene er hygiene
veldig viktig.

13. Vedlikehold, Reparasjon
Årsaken til ulykker eller skader kan skyldes sen
påvisning av slitasje og/eller feil bruk, samt
uregelmessig eller ingen vedlikehold.
Av sikkerhetshensyn og for å hindre ulykker
må stolen gjennomgå en full service
minst en gang i året. (Se medisinske loven).
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14. Konverseringsset/bøtte holder
15. Tilbehør
Demonter gammel versjon av bøtteholderen Skru
begge bøttebraketter (A) under setet. Deretter skru
boltene (B) løs fra begge armlene ..

Varenummer: RT-1005
Setebredde / dybdejustering (A)
Inkludert sikkerhetsbelte (B) og monteringsinstruksjon
Vekt: 2,2 kg
Varenummer: RT-1006
Hodestøttenhet (C) og monteringsanvisning
Vekt: 1,7 kg

Monter den nye bøtteholderen. Monter
bøttebrakettene (venstre / høyre) på innsiden av
stolrammen med armlene.
Bruk skruene M12x60, M12-sekskantmutrene og de
svarte dekselplugger for bolting.

C

Monteringspakke-bøtteholder (409.10.25)

A

B
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Notater:

Leverandør i Norge:
Mainmove Living AS
Raveien 425d
3239 Sandefjord
Web: http://www.mmliving.no
E-post: post@mmliving.no
Telefon: 951 08 102
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