
Fri til at opleve!    
Tryg som var du hjemme! 

Hjælpemidler til overnatnings- og feriesteder
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Flex-lift/130
Den perfekte rejselift
Forestil dig en personløfter, der kan 
alt det, som en god personløfter skal 
kunne - og lidt til.

Flex-lift kan foldes sammen og gemmes 
væk, når den ikke er i brug.

Er man på farten, kan den lægges i 
bilens bagagerum eller bæres i to 
rygsække á hhv. 13 og 14 kg.

Marina
Strandkørestolen til vandhundene
De brede dæk gør det nemt at køre i sandet 
og sammen med de flydende armlæn 
sørger de for, at stolen ikke synker, når den 
køres ud i vandet.

En let, men stadig meget robust stol, som 
hurtigt foldes sammen til transport eller 
opbevaring. 

Mulighed for eget logo på ryglænet.

Mobile Flex
Fritstående 2-pæls skinnesystem til Luna loftlift
Mobile Flex er et let-installerbart system, der straks efter 
installationen kan tages i anvendelse.

Kombineret med loftliften Luna er Mobile Flex et simpelt 
og funktionelt løftesystem. Fås også som rumdækkende 
4-pælssystem. Begge kan installeres og nedtages uden, 
at der er sket forandringer af rummet.

Se alle produkter på www.winncare.com



Pool-lift
Gør alle jeres faciliteter tilgængelige
Muligheden for at bevæge sig i vand giver mange personer 
med funktionsnedsættelse en hel anden form for frihed end ved 
aktivitet på ”landjorden”. Så hvorfor ikke give jeres gæster den 
bedste ferieoplevelse? 

Uanset om det drejer sig om et stort vandland eller et enkelt 
bassin, bør man tænke i en helhed, så gæsten kommer nemt og 
sikkert fra indgangsdør til vandet. 

Med Winncare’s pool-lift er det muligt at komme fra kørestolen og 
ned i bassinet - og omvendt. Og vi kan selvfølgelig også hjælpe 
med forflytnings- og hygiejnehjælpemidler til omklædnings- og 
baderummet.

Mobile Flex

Winncare/TravelLite
Den mobile løsning
Winncare/TravelLite er bygget op som 
et modulsystem, så man selv kan ændre 
stolen efter behov. 

F.eks. bade- og toiletstol eller en letvægts-
transportstol, som kan benyttes indendørs, 
når brugeren skal fra rum til rum i 
ferieboligen eller på hotelværelset. 

Den pakkes nemt sammen og vejer kun 9,9 
kg. inkl. taske.
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Vidste du?
En analyse udarbejdet i 2017 af VisitDenmark viser, at omkring 8% af alle turisme-
overnatninger i Danmark foretages af personer med fysisk funktionsnedsættelse, og 
markedet for såkaldt ’tilgængelig turisme’ er i vækst. Der er derfor et kommercielt 
vækstpotentiale i at styrke de danske ferietilbud og –oplevelser for personer med 
fysisk funktionsnedsættelse. I den forbindelse har daværende Erhvervsminister Brian 
Mikkelsen udtalt:

”Danmark skal være en tilgængelig og attraktiv feriedestination for 
alle, og som analysen viser, er der rum for forbedring og udvikling, 

når det gælder tilgængeligheden til fx vores skønne natur. Samtidigt er 
der også god økonomi for de danske turismeerhverv i at arbejde mere 
målrettet med at forbedre oplevelsen for personer med fysisk funkti-
onsnedsættelse. Tilgængelig turisme er et marked i vækst, så jeg ser 

helt klart et potentiale for dansk turisme på det her område.”

Lad os sammen slå et slag for tilgængelig turisme!
Kontakt os i dag og lad os finde den bedste løsning til dine gæsters behov.
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