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VEGA kabinen
Möjligheternas kabin
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Med sin neutrala design och flexibilitet passar 

VEGA kabinen de flesta badrum. Den är lätt att  

hålla ren och de väl genomarbetade materialvalen 

garanterar en lång och säker livslängd. VEGA kabinen 

är stabil och säker, lätt att montera och demontera.

Allt detta ingår som standard

VEGA kabinen med en mängd fördelar som standard

K A B I N E N  M E D  S T O R  F L E X I B I L I T E T  F Ö R  A L L A  Ö N S K E M Å L

Snyggt och stilrent draperi

Rejäla handtag på samtliga väggar, även dusch-
stången framtagen som ett handtag för enklare 
hantering/handhavande. Finns i svart, vitt eller rött.

Draperihandtag för enklare handhavande av 
draperiet

Gummilist för att lätt kunna ta sig över med rull-
stol och slippa vattenspill

Stryktåliga väggar för högsta säkerhet

* 10 års garanti på kabin, väggar, kar och handtag. 
(Gäller ej övriga artiklar som blandare)
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Magnetlist håller draperiet enkelt på plats

Duschkorg med gott om plats för hygien
artiklar 

Välarbetat och ordentligt utprovat halkskydd

Golvbrunn med högt vattenflöde minskar 
 vattensamling. 

Inbyggd lättåtkomlig hårsil

Duschkar med endast 44 mm insteg
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NYHET!.............................................................. 
Draperihandtag

....................Magnetlist

        ....................................................Halkskydd

               ....................................................................Sil/golvbrunn

       .....................................................................................Duschkar

..............................................................................................Gummilist

Draperi.....................................................................

...............................................................................Handtag



VEGA kabinen med en mängd fördelar som standard
Duschkabiner, trösklar och handtag är framtagna utifrån

mer än 20 års praktiskt erfarenhet av bostadsanpassning

och marknadens behov. Produkterna är därav

ändamålsenliga och har en hög säkerhetsnivå vilket skapar

trygghet för användaren och dess anhöriga.

K A B I N E N  M E D  S T O R  F L E X I B I L I T E T  F Ö R  A L L A  Ö N S K E M Å L

....................Magnetlist

        ....................................................Halkskydd

               ....................................................................Sil/golvbrunn

       .....................................................................................Duschkar

..............................................................................................Gummilist

...............................................................................Handtag



VEGA kabinen – möjligheternas kabin...
Art nr Beskrivning
V0991 90x90 blandare vänster

V0992 90x90 blandare höger

V0911 90x100 blandare vänster

V0912 90x100 blandare höger

V1091 100x90 blandare vänster

V1092 100x90 blandare höger

V1271 120x70 blandare vänster 

V1272 120x70 blandare höger

V1281 120x80 blandare vänster

V1282 120x80 blandare höger

V1291 120x90 blandare vänster

V1292 120x90 blandare höger

V1471 140x70 blandare vänster

V1472 140x70 blandare höger

V1481 140x80 blandare vänster

V1482 140x80 blandare höger

V1491 140x90 blandare vänster

V1492 140x90 blandare höger

V1411 140x100 blandare vänster

V1412 140x100 blandare höger

VEGA kabinens standardutförande är stabilt 

och säkert med väl genomarbetade material

val.  De stryktåliga väggarna är opalvita med vita 

pulverlackerade aluminiumprofiler/lister.

Vitt duschdraperi med insydda magnetlister 

som håller draperiet på plats.

Rejäla handtag på alla väggar, även duschstången 

är ett handtag. Insteget är 44 mm högt. Även 

noga utprovat halkskydd.

Golvbrunn med högt vattenflöde för att minska 

vattensamling. Flyttbar duschhylla ingår.

Indrag till kabin
Karhöjd 4,4 cm

Totalhöjd 195 cm

Färg Opalvit

Art nr Beskrivning

Vnnnn3 Indrag vänster

Vnnnn4 Indrag höger

På indragskabinen är ena kortsidan smalare 

för att kabinen enkelt skall få plats brevid 

t ex handfat.

Som standard är indraget 10 cm.

Möjlighet att beställa specialanpassat indrag.

Standardkabin
Karhöjd 4,4 cm

Totalhöjd 195 cm

Färg Opalvit



Draperi bakvägg
Karhöjd 4,4 cm

Totalhöjd 195 cm

Färg Opalvit

Art nr Beskrivning

Vnnnnn5  Draperi bakvägg

Bakvägg med vitt halvdraperi.

Smidigt när kabin placeras framför ett 

badrumsfönster. Insydda magnetlister 

håller enkelt draperiet på plats, för att 

slippa vattenstänk.

Förhöjd bakvägg
Karhöjd 4,4 cm

Totalhöjd 195 cm

Färg Opalvit

Art nr Beskrivning

Vnnnnn6  Förhöjd bakvägg

Förhöjd bakvägg med vitt halvdraperi för 

att passa badrum med större fönster.

Insydda magnetlister håller enkelt draperiet 

på plats för att slippa vattenstänk.

Möjlighet att beställa måttanpassad höjd.

...som passar de flesta badrummen!



FMM 9000E, godkänd av Reumatikerförbundet Hans Ghroe

 Easy to open • Approved
 by the Swedish Rheumatis
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VEGA kabinens blandare

FMM 9000E blandarpaket med anslutningar

 Easy to open • Approved
 by the Swedish Rheumatis
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Vilplan
För att lätt 

kunna ta sig 

runt om det 

förekommer 

vinklar.

Transparent 
kabin
Kabin med trans-

parenta väggar.

Tillval duschkabin 

Ramp
För att lätt 

kunna ta 

sig in med 

exempelvis 

rullstol.

Torkställning
Enkel och smidig, 

hopfällbar tork-

ställning som 

placeras på golv

Spegel
Möjlighet att 

byta ut vägg 

till spegel.

Hyllplan
För att enkelt 

få plats med 

hygienartiklar.

 

VEGA kabinens blandarpaket

Hans Ghroe blandarpaket med anslutningar 

Handtag för duschkabin utan extra kostnad



Övriga produkter för bostadsanpassning
Stödhandtag och karmhandtag med möjlighet till färgval.  

Stödhandtag för fast montering

Anpassat speciellt för personer med nedsatt syn.

Rostfritt     Vita         Svarta

Röda

Karmhandtag för fast montering

Stödhandtag med limplattor för limmontage          Limpaket              Handledare metervara

Rostfritt     Vita         Svarta

Röda

Limhandtag Limhandtag Limhandtag



Övriga produkter för bostadsanpassning

Trösklar & ramper

Aluminum tröskel
Guldanodiserad 90180 mm

Aluminum tröskel
Ekmönstrad 90180 mm

Tröskelramper
150-350

Durkplåt
150400

Gummilist
Homogen gummitröskel för våtrum



Övriga produkter för bostadsanpassning

Avlopp                            Brunn Nedfällbar sits                Duschslang

Gallerdurk 

Avloppsvinkel       Handy dusch

Övergång

          

Brickor till gallerdurk 
1 000 x 1 000 mm



Nyhet!
VEGA XXL
Extra djup 
140x100 cm

Godkänd för

250 kg
100 cm



Enkel att montera och installera
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Trygganpassning AB - 08-771 90 00 - info@trygganpassning.se - www.trygganpassning.se

Bruksanvisning VEGAkabinen

Är du händig kan du med hjälp av 
vår utförliga monteringsanvisning 
montera kabinen själv.   

Kabinen levereras komplett med tre 
färdiga väggar att montera direkt på 
karet. 
När det gäller vattenanslutning är 
våra rekommendationer att det bör 

göras av ett auktoriserat vvsföretag.  
Allt för din säkerhets skull.

Bor du i Stockholmsområdet och vill 
göra det enkelt för dig erbjuder vi en 
totallösning av installation och mon-
tering med hjälp av AB MWM Projekt 
som är säker vattencertifierade och 
BKRgodkända.



För mer information och priser:  
Trygganpassning AB • Fräsarvägen 26A • 142 50 Skogås

08771 90 00 • Fax 08771 44 00 • info@trygganpassning.se
  www.trygganpassning.se

Vi har praktiska  
erfarenheter från  

marknadens behov!
Trygg anpassning AB har sin grund i företagen 
MWM Projekt och Petersens El med en 
omsättning på tillsammans ca 40 miljoner kr/år.
Petersens El är ett familjeföretag som
startade i Haninge 1989. Nytänkande och 
kompetensutveckling har gett oss bredare 
kunskaper och utökat arbetsområde. Tack vare 
våra kunders förtroende har vi utvecklats till 
ett fullserviceföretag.
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Vi har kompetens för service och ombyggnad av 
elinstallationer, platslösningar, ROT installationer,  
specialarmaturer, och handikappanpassningar. 
Företagen har mer än 20 års praktisk erfarenhet av 
att arbeta med bostadsanpassning.
Utifrån denna erfarenhet och kunskap har  
Trygganpassning AB utvecklat duschkabiner, trösklar 
och handtag väl anpassade för ändamålet och efter 
marknadens behov.


