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Pressmeddelande 
Stockholm 1 oktober 2018  

 

 

Handicare Group lanserade nya produkter på 
Rehacare 
Handicare Group presenterade tre nya produkter på Rehacare i Düsseldorf, Tyskland: 

• Ny revolutionerande trapphiss för raka trappor 
En ny friktionsbaserad trapphiss för raka trappor, Handicare 1100, vilken tar mindre 
plats och saknar kuggstänger. En unik Handicare-produkt med patenterad teknologi 
som kombinerar det bästa av utseende, design och säkerhet. Den ger en smalare 
trapphiss och en bättre användarupplevelse.  

• Snabbare enklare mätsystem av trappor för installation av trapphissar  
Handicare introducerade en förbättrad version av mätsystemet PhotoSurvey: 
PhotoSurvey4D (PS4D). Tack vare den senaste teknologin, kan en uppmätning av en 
trappa göras på endast tio minuter.  

• Nytt sortiment med glidlakan 
Ett nytt sortiment med glid- och draglakan lanserades på den internationella ”Patient 
Handling-marknaden”.  

Rehacare är den största mässan inom rehabilitering och omsorg. Mässan vilken avslutades 29 
september 2018, hade 960 utställare från fler än 40 länder och mer än 50 000 besökare.  

 

För mer information: 

 
Boel Sundvall, Communication & IR 
Tel: +46 723 747 487 
boel.sundvall@handicare.com  

 
Om Handicare 
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för 
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning 
och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i 
över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning 
sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden till juni 2018, uppgick intäkterna till 287 
MEUR och den justerade EBITA marginalen var 8,8 %. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på 
Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com. 
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