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DAESSY 

System för montering av 
datorer, surfplattor 

och
samtalsapparater



Artikelnummer
8501-010 DAESSY golvstativ RM-24 8501-011 DAESSY golvstativ ROM-24
8501-020 DAESSY golvstativ RM-32 8501-021 DAESSY golvstativ ROM-32
8501-022 DAESSY golvstativ ROMH-32

DAESSY - Golvstativ ROM32 och ROM24
DAESSY golvstativ är ett stabilt fristående stativ tänkt att användas för samtalsapparater 
och bärbara datorer. Golvstativet levereras med DAESSY snabbfäste och är ett utmärkt 
komplement till DAESSY rullstols och bordsfästen. Stativet finns i två storlekar, ROM-24 
och ROM-32. Finns även med fast mittrör, RM, samt en extra hög modell, ROMH.
Golvstativen är lätta att flytta och försedda med 5 cm hjul. Alla fyra hjulen är låsbara.

Spec i f ikat ioner
RM-24 och ROM-24
Basstorlek: 65cm x 65cm
Lägsta höjd: 76cm
Högsta höjd: 110cm
Horisontellt rör: 43cm

RM-32 och ROM-32
Basstorlek: 85cm x 65cm
Lägsta höjd: 76cm
Högsta höjd: 110cm
Horisontellt rör: 50cm

ROMH-32
Lägsta höjd: 95cm
Högsta höjd: 145cm

Lätt att ställa in
DAESSY golvstativ är lätta att justera. På alla modeller 
kan höjden lätt ändras och det horisontella röret är från 
mittläget vinklingsbart 45o framåt och bakåt. 
Inga verktyg krävs för justeringarna.

Lätt att använda
DAESSY golvstativ finns i modell RM och ROM. RM 
har fast mittrör och ROM flyttbart. Det flyttbara röret 
gör det möjligt att komma närmare med t.ex. en rullstol 
utan att framhjulen tar tar i golvstativet.

Lätt att placera
DAESSY golvstativ har en låg bas och går 
därför under de flesta möbler. Höjden över 
de låsbara hjulen är endast 9 cm.



DAESSY - Rullstolsstativ
Rullstolsstativ finns för många olika 

alternativa monteringar.

Beroende på rullstolens konstruktion, vilken apparat 
som skall monteras och vilket styrsätt som skall 
användas finns en mängd olika varianter på Daessy 
rullstolsstativ.

Till stativen finns många olika klammerfästen för att 
passa till många rullstolar med olika dimensioner och 
utformningar på sina ramrör.

Stativen kan levereras med olika långa rör för att passa 
olika styrsätt. Vissa personer kanske behöver korta rör 
för att placera sin dator i knähöjd och styra den med 
pekskärm. Andra kan behöva långa rör då datorn skall 
placeras framför ansiktet och ögonstyras.

Här visas endast några få exempel. Kontakta oss gärna 
för mer information eller hjälp med montering av stativ.

Artikelnummer
8501-11 DAESSY DM, bordsstativ 8501-111 DAESSY VDS, bordsstativ
8501-13 DAESSY fast stativ med led 8501-14 DAESSY svängbart stativ
8501-15 DAESSY sidofällbart stativ 8501-16 DAESSY Sido/bakåtfällbart stativ

Se även www.rehabcenter.se för fler varianter av stativ

Kontakta oss gärna för mer info, demonstration eller hjälp med montering.

Bordsstativ VDS
Ett enkelt och stadigt stativ att montera utrustningen på när 
den inte skall användas på rullstolen. Höjd och vinkel på den 
monterade apparaten kan lätt justeras. Passar de flesta datorer 
och samtalsapparater. Speciellt lämplig för ögonstyrda datorer 
som ofta behöver monteras högre över bordsskivan. Inställbar 
höjd på fästet från 12 cm till 45 cm.

DAESSY - Bordsstativ DM och VDS

Bordsstativ DM
Ett enkelt och stadigt stativ att montera utrustningen på när 
den inte skall användas på rullstolen. Höjd och vinkel på den 
monterade apparaten kan lätt justeras. Passar de flesta små 
och mellanstora datorer och samtalsapparater. 
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Exempel på några vanliga snabbfästen och rullstolsfästen

DAESSY USBF

Vinkelställbart snabbfäste som kan användas 
om apparaten behöver kunna roteras runt det 
horisontella röret. T.ex. om apparaten snabbt 
skall kunna placeras upprätt vid användning 
och liggande när den inte används för att inte 
skymma vid t.ex. körning av el.rullstol.

DAESSY USBA/TMAT

Vridbart snabbfäste att använda när apparaten 
behöver kunna vinklas i sidled. T.ex. om en 
dator skall användas av en person som håller 
huvudet snett eller ligger på sida.

DAESSY AQRL-87 och DAESSY AQR-87

Justerbara snabbfästen med kulled som gör 
det möjligt att justera fästena i alla riktningar. 
AQRL-87 är i standardstorlet och därför 
lämpligt för stora och lite tyngre apparater.
AQR-87 är mindre än AQRL-87 och därför 
lämpligt för mindre apparater.

DAESSY UFC1000IP

Fäste för 1” runda rör. 
Finnsäven för 1,25, 1,5, 
1,75 och 2”runda rör

DAESSY MH3/IPA

Fäste/rörhållare att fästa 
med bultar i befintliga hål.

DAESSY PA och 

UTPA/IPA

Fästen för Permobil.
PA för äldre stolar fästs i 
sitsens bulthål.
UTPA/IPA passar nyare 
stolar och fästs i sitsens 
skenor för tillbehör.

Artikelnummer
8501-19 DAESSY USBF 8501-191 DAESSY USBA/TMAT
8501-193 DAESSY AQRL-87 8501-195 DAESSY AQR-87
8501-42 DAESSY UFC1000IP 8501-44 DAESSY MH3/IPA
8501-21 DAESSY PA 8501-211 DAESSY UTPA/IPA

Detta är endast några exempel på vanliga fästen.
Se även www.rehabcenter.se eller kontakta oss.


