
 

Ergonomilösningar 

Rullvagnar 
Rullvagnar kan underlätta och göra att man slipper många tunga lyft, begagnade rostfria vagnar kan 

man hitta via storhushållsgrossister.  

 

Rullvagnen UDDEN 

Längd: 54 cm, Bredd: 54 cm, Höjd: 83 cm 

Ger extra förvarings-, avställnings- och arbetsyta. Rullbordet 

har 2 justerbara ben och 2 på hjul; gör den lätt att flytta och 

rulla in under arbetsbänken. 

Pris 595kr inklusive moms, www.ikea.se 

 

 

 

Vagnen BYGEL 

Vagnens ovansida är vändbar och kan användas som en 

bricka,  

Bredd: 39 cm, Djup: 59 cm, Höjd: 98 cm 

Pris 249kr inklusive moms, www.ikea.se 

 

 

 

Rullbordet FLYTTA  

Längd: 98 cm, Bredd: 57 cm,Höjd: 86 cm 

Ger extra förvarings-, avställnings- och arbetsyta.  

Hjulen är låsbara för ökad stabilitet. 

Pris 1495kr inklusive moms, www.ikea.se 

 

 

UTRUSTNING HOS LEVERANTÖRER 

– En serie artiklar med en översikt på vilken utrustning som kan finnas hos olika leverantörer. 

Kontakta respektive leverantör för pris och mer information. Denna artikelserie är producerad 

under april-september 2013.  

http://www.ikea.se/
http://www.ikea.se/
http://www.ikea.se/


 

 

 

Rostfri vagn från Cowab 

Rostfri vagn med sarg utrustad med 4 länkhjul varav 2 med 

broms. 

Hjuldiameter 100 mm. Klarar en belastning på 100 kg. 

Höjd till övre hyllplan är 695 mm och avstånd mellan 

hyllplanen 470 mm. 

LxBxH 910x590x940 mm 

Pris 1766 kr exklusive moms, www.cowab.se 

 

 

Trallor 

Kan vara bra att använda om man vill ha förvaring under arbetsbänkar som man lätt kan rulla ut. 

 

Tralla 

Denna trall finns på Nima och kostar 568 kr exklusive moms och 

klarar en belastning upp till 250 kg på trallen, www.nimaab.se 

 

 

 

Elförzinkad tralla 

Tralla i plåt elförzinkad  

Tralla i plåt. 4 vita länkhjul nylon Ø 65 mm.  

Belastning: 300 kg, Pris 505 kr exklusive moms,  

www.cowab.se 

 

  

http://www.cowab.se/
http://www.nimaab.se/
http://www.cowab.se/
http://www.cowab.se/Archive/CSE/ProductArchive/23609/23609_1_0.jpg


Lyftvagnar 

Lyftvagn från storkök 

Med storkökslyften lyfter och transporterar man kartonger, lådor, 
burkar, säckar, kantiner, plastbackar etc. Vagnen laddas separat 

laddare med 18 volt. Man kan lyfta 70 / 90 kg,  upp till 1614 mm 
ovanför golvet. Vagnarnas bredd är 435 mm. 
Pris 16800 kr, exklusive moms. www.storkok.se 

 

 

 

 

Kittelvagn 

En kittelvagn består av vagnsrede eller underrede avsedda för att bära 
en kittel. Hör ihop med blandningsmaskiner. 
 
Pris saknas, www.metos.com 
 

 

 

Höj och sänkbara bord 
Höj och sänkbart bord är bra för att få rätt arbetshöjd. Skillnaden på arbetshöjden kan variera en del 

om man till exempel fyller flaskor som är 30 cm höga eller om det är 8 cm höga glasburkar.  Höj och 

sänkbara bord finns med elektrisk höj och sänkning eller med vev. Det finns även vagnar som är höj 

och sänkbara. Man kan komma billigare undan genom att köpa ett höj och sänkbart skrivbord, det 

man ska tänka på är att ytorna ska vara lätta att rengöra samt att kontrollera vilken max belastning 

det får vara. 

L&D-bordet 

Ett höj– och sänkbart arbetsbord, speciellt 

framtaget för storkök, tillverkat helt i rostfritt stål. 

Ställbara fötter är standard, men på hjul levereras 

vid önskemål.Bordet har som standard en uppvikt 

bakkant. Hydralikenheten sitter under bordsskivan i 

bakkant av bordet. Mått: Enligt önskemål. Slaglängd 

300 mm. Lyftkapacitet: 300 kg. 

Pris från 15300kr exklusive moms,www.storkok.se 

 

http://www.storkok.se/
http://www.metos.com/
http://www.storkok.se/
http://www.hwlarsen.se/images/imagehandler.ashx?path=/product-images/MRM60-VOGN.jpg&width=600&height=450


 

Harald 

Harald ett bord och en vagn som är höj- & sänkbart 
Standardmått är 1000x600x700-1000mm,men tillverkas 
efter önskemål. Utrustad med 4 låsbara hjul, 125 mm i 
rostfritt. Lyftkapacitet: 150 kg. 
 
Pris 18 400 kr exklusive moms, www.storkok.se 
 
 

 

 

 

Skrivbordet GALANT 

Längd: 160 cm,Bredd: 80 cm, Min. höjd: 68 cm, Max. 

höjd: 123 cm, Max. belastning: 80 kg. Bordsyta i 

melamin.  

Pris  3596 kr exklusive moms. www.ikea.se 

 

 

 

Skrivbord från AJ produkter 

Skrivborden är höj- och sänkbara och finns i två olika 
varianter. Den ena höjdjusteras med en elmotor och den 
andra justeras manuellt och lämpar sig för dem som vill 
kunna justera höjden, men inte gör det så ofta. 
Höjd (mm): 680-1180, 680-820 , Längd (mm): 1600 , 
1800 , Bredd (mm): 800  Kapacitet (Kg): 150   
 
Pris från 5970 exklusive moms. www.ajprodukter.se 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.storkok.se/
http://www.ikea.se/
http://www.ajprodukter.se/


Övrigt  

Dycem antihalk 

Dycem är gjort av ett antihalkmaterial som formar sig efter 
handen. Greppar lätt olika lock. Mått:12 x 5 cm. 
 
Pris exklusive moms är 48 kr, www.varsam.se 
 

 

 

 

 

 
 

 
U-grip multi 
Är en burköppnare, men kan fungera som en stängare också. 
U-Grip består av fyra storlekar för burklock i samma handtag. 
Handtaget går att pressa samman eller som på bilden, låta 
gummit suga tag i locket. 
 
Det största greppet tar lock mellan ca 70 mm - 85 mm 
Nästa grepp tar lock mellan ca 45 mm - 75 mm 
Nästa grepp tar lock mellan ca 26 mm - 60 mm 
Det minsta greppet tar lock mellan ca 15 mm - 50 mm 
Mått:12 x 5 cm. 
 
Pris 68 kr exklusive moms, www.varsam.se 

 

                               

 

                                        

Cap Gripper 

Cap gripper fungerar som en hävarm för 

att trä remmen rung locket och öppna 

aller stänga locket. En skruv på sidan gör 

att remmens läge justeras. Från kapsyler 

upp till stora lock. Pris exklusive moms är 

64 kr, www.varsam.se 

 

http://www.varsam.se/
http://www.varsam.se/
http://www.varsam.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=u+grip&source=images&cd=&cad=rja&docid=ukYQ0Sfh1K9Y2M&tbnid=srfrjtstaT7qKM:&ved=&url=http://www.dhshelsingborg.se/kokmaltid.htm&ei=ywBsUeCeEa7V4QSM14CACw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNH18gcW5SeiwqrzQsUPe7hW9u73nw&ust=1366118987642440


 

Locköppnare från Sebastian.se. 

Pris 469 kr inklusive moms, www.sebasatian.se 
 

 

 

 

 

 

      

Burk öppnaren- TA UPP 

Burköppnaren har två spår för olika burkar och 
flaskor. Den klarar alla skruvlock från 10 mm upp till 
90 mm. Samtidigt som man vrider burken låses locket 
fast. Tack vare detta behöver man inte trycka och 
vrida burken samtidigt. 
Den har även en inbyggd kapsylöppnare. Skruvas fast 
under ett överskåp (skruvar medföljer). 
Pris 199 kr, www.varsam.se 

 

 

Ergonomi för storhushåll. 

www.bloms.com 
www.storkok.se 
www.varsam.se 
 
 

 

http://www.sebasatian.se/
http://www.varsam.se/
http://www.bloms.com/
http://www.storkok.se/
http://www.varsam.se/
http://www.sebastian.se/catalog/images/large/1873556030.jpg
http://www.swereco.se/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/5/151590.jpg

