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Handycup® og Handycup® Institution  

  

  

Ergonomisk kop til handicappede og sengeliggende børn og voksne  

Handycup® er en ergonomisk kop til børn og voksne, som enten har svært ved at holde på en 

kop eller ikke kan bøje nakken. Handycup® har en skrå form, som gør det muligt at drikke 

uden at bøje nakken. Handycup® har to store hanke, som gør det let at holde fast i. Koppens 

brede bund sikrer at den står stabilt på bordet, så spildulykker kan undgås. Handycup® er 

fremstillet i klar Polykarbonat, så man nemt kan se hvor meget væske, der er i kruset. 

Handycup® er CE-mærket og tåler husholdningsopvaskemaskine op til 65° og 

mikrobølgeovn.    

  

 HANDYCUP® Institution   

Handycup® Institution er specielt udviklet efter opfordring fra institutioner, der bruger 

industriopvaskemaskiner, som skyller ved 80°C i 3 minutter. Handycup® Institution er 

fremstillet i Copolyester, som er meget slidstærkt. Handycup® Institution findes i klar plast 

med ml inddeling, som gør det let for plejepersonalet at se, hvor meget den enkelte bruger 

har drukket.  

   

SORTIMENT  

• Transparent Handycup® med og uden ml inddeling og låg    

• Blå, grøn og rød med låg    

• Handycup® Institution klar med ml inddeling og låg  
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Henro-Grip®  

  
 
  

Bestik til handicappede børn og voksne   

Henro-Grip® har en buet form, så man ikke behøver at bøje armen, når man spiser. Bestikket er 

fremstillet i et materiale, som sikrer et fast greb til både højre og venstrehåndede. Henro-Grip® tåler 

opvaskemaskine, så det er let at holde rent. Bestikket er fremstillet i PP og TPE.  Henro-Grip® er 

udviklet i samarbejde med ergonomer og designet til at gøre livet lettere for mennesker med svag 

motorik i spisesituationen. Henro-Grip® i rød er specielt udviklet til mennesker med autisme eller 

demens/Alzheimer, da den røde farve hjælper til at holde fokus på bestikket. Kniven har dobbeltsidet 

skær, så den kan bruges til begge hænder.  

SORTIMENT  

• Henro-Grip® Blå ske eller gaffel til højrehåndede     - til børn op til otte år   

• Henro-Grip® Grøn ske eller gaffel til venstrehåndede   - til børn op til otte år  

• Henro-Grip® Grå kniv, ske eller gaffel til højre- eller venstrehåndede  - til voksne  

• Henro-Grip® Rød kniv, ske eller gaffel til højre- eller venstrehåndede - til voksne   
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Henro-Strap 
 

 

 

 

Strop til bestik, Henro-Strap 

 

Den elastiske strop er formet til at holde bestikket i hånden, som så sikre at emnet ikke tabes. 

Stroppen er justerbar i begge ender, og den passer til bestik, blyanter og andre redskaber i alle 

størrelser. 

Eftersom stroppen er justerbar, kan den benyttes af både børn og voksne 

 

Stroppen leveres i sort og den tåler almindelig opvaskemaskine  
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Henro-Plate  

 

Tallerken til handicappede børn og voksne    
Henro-Plate er en tallerken, hvor den ene kant er højere end den anden. Det gør, at maden glider ned 

mod den ene ende, og så er det muligt at spise med en hånd. Tallerkenen leveres med små 

gummifødder til at sætte i bunden af tallerkenen. De små gummifødder har antislip-effekt, så de 

sørger for, at Henro-Plate står stabilt på bordet.  

Henro-Plate er fremstillet af PP med 30% mineraler, og tallerkenen har en brugstemperatur på 

0100°C. Henro-Plate tåler almindelig opvaskemaskine, så den er nem at holde ren. Det anbefales dog, 

at man afmonterer de små gummifødder inden opvask, da de kan risikere at falde ud i 

opvaskemaskinen. Henro-Plate tåler også mikroovn, så det er muligt at opvarme mad direkte på 

tallerkenen.  

Henro-Plate leveres i hvid med små sorte gummifødder.   
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Henro-Card  

  

  
Kortholder til personer med svækket kraft i fingrene  

Henro-Card er en holder til spillekort, og den er produceret i letvægtsplast.  

Henro-Card er designet til personer med nedsat styrke i eller kontrol over fingre og hænder.  

Henro-Card gør det nemt at håndtere kortene.  

Henro-Card har en unik buet form, som letter overblikket over kortene.  
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UNI-DOS  

 

Medicindoseringssystem – nem og sikker dosering  

UNI-DOS sikrer en sikker og enkel dosering af medicin til brugere med behov for at tage flere 

slags piller i løbet af en dag.  

UNI-DOS er fremstillet af ABS (bund) og SAN (låg). Låget er med udtræksstop ved hvert rum, 

der er skrivefelt til brugernavn, blindeskrift på bunden og UNI-DOS tåler maskinopvask.  

UNI-DOS kan leveres med valgfri tekst.  

(Se venligst www.henro-tek.dk for nærmere detaljer.)  

    

  

  

http://www.henro-tek.dk/
http://www.henro-tek.dk/
http://www.henro-tek.dk/
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Urinposestativer  

 

Urinposestativer til hospitaler og institutioner  

Urinposestativerne er fremstillet i Polyamid 6, som er et stærkt, sejt materiale. De knækker 

ikke og har en høj brudstyrke. Urinposestativerne er autoklaverbare til 127°, og de er 

CEmærkede.  

Urinposestativerne fås i blå til runde sengestolper og grøn til firkantede sengestolper.  
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Dette er en kort præsentation med billeder af vores produkter. Prisliste og nærmere 

produktspecifikationer kan fås ved henvendelse til os på mail eller via telefon.  

Henro-Tek er en mindre plastvirksomhed beliggende nord for København. Alle produkter er eget 

design, de fleste fremstilles på vores egen fabrik, alle produkter tåler opvaskemaskine, er 

ftalatatfri og CE-mærkede.  

Vi ser frem til at høre fra dig.  

     Robert Frænell, Direktør, Salg   rf@henro-tek.dk   

 

 Pia Anderskov, Bogholderi, Salg, produktion, pwj@henro-tek.dk 
         

  

Tinvej 20C, 3060 Espergærde post@henro-tek.dk    

Telefon: 4913 0011  


