Info från Rehabmodul AB

Talande, kognitiva hjälpmedel. De flesta finns i paket om sex (6)
stycken i olika färger. För barn med särskilda behov - men även
för andra, som inte klarar av att läsa textmeddelanden.
80 sek. taltid

30 sek. taltid

Batterier: 3xLR03 (AAA)

Nytt!

Pratlådor

( Big Point)
Enkla att använda. 30 sekunder taltid. Bildformat:
Batterier: 3xLR03 (AAA)
65x65 mm. Plastlock över bild. Används på bord/
väggupphängd. Format: 85x85x25 mm. Vikt: 120 g.
Artnr 3516 (Paket 6 st i alla färgerna)
( Talking Tiles)
Pris: 1200:- (1500:-)
6 färger: röd, vit, gul, grön, blå och svart. Enkla att använda.
Artnr 3510 I mån av tillgång kan enstaka exemplar 80 sek. taltid. Bildformat: 65x60 mm. Plastlock över bild.
köpas. Pris/st: 240:- (300:-)
Används på bord eller väggupphängd. Format: 95x95x25 mm.
Vikt: 80 gram.
Artnr 3518 (Paket 6 st i alla färgerna) Pris: 1400:- (1750:-)
Artnr 3517 I mån av tillgång kan enstaka exemplar köpas.
( Talking Point)
Pris/st: 280:- (350:-)
6 färger: röd, orange, gul, grön,

Pratbrickor

Pratpuckar

blå och lila. Enkla att använda.
10 sek. taltid. Format: Diam:
47x27 mm. Vikt: 27 gram.
Artnr 3087 (Paket 6 st i alla
färgerna) Pris: 696:- (870:-)
Artnr 3080 I mån av tillgång
kan enstaka exemplar köpas.
Pris/st: 144:- (180:-)

10 sek. taltid

Pratpuck PRO

10 sek. taltid

Batterier: 3xLR44

Pratnypor (Recordable pegs)

( Talking Point Pro)
30 sek. taltid. Endast
svart. Format: Diam:
47x27 mm. Vikt: 27 g.
Artnr 3086
Pris/st: 160:- (200:-)

30 sek. taltid

Batterier: 3xLR44

Multi Memo

6 färger: röd, orange, gul, grön, blå och lila. Enkel att använda. 6 minuter total taltid.
Upp till 60 meddelanden kan spelas in.
Enkla att använda. 10 sek. taltid.
Beröringskontakt - ingen kraft behövs för Vikt: 48 gram. Format: Diam: 80x15 mm.
Artnr 3510 Pris/st: 396:- (495:-)
att läsa ut.
Vikt: 77 gram. Format: 112x 50x38 mm.
6 minuter taltid Nytt!
Artnr 3633 Paket 6 st, pris: 796:- (995:-)

Batterier: 3xLR44

Batterier: 3xLR44

Priser och leveransvillkor Priser är angivna utan moms (med moms inom parentes). Frakt (och vid privatköp, postförskottsavgift 100:- för
köpbelopp under 2000:-) tillkommer. Beställning kan göras via: Nätbutiken, e-post info@rehabmodul.se ringa 070-8358891 Ange önskade
produkter med artnr och antal, samt leveransadress och telefon och ev. annan fakturaadress!
Batterier ingår alltid!

För bra kommunikation behövs mångfald!!! Vi har fler produkter - fråga oss!

Rehabmodul AB Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
För kommunikation
Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
med datorprogram
och AKK-talapparater info@rehabmodul.se

Handla direkt i vår nätbutik på hemsidan!

www.rehabmodul.se
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Några fler, enkla talapparater
Talande hjälpmedel för minnesstöd och AKK
Artikelordningen är enligt GP-prislistan

Attainment Talker - AT 24

-

Priser inom parantes är inkl. moms.

Frakt och ev. PF-avgift tillkommer

Batterier: 2xLR03 (AAA)

24 rutknappar (19x19 mm). 1 nivå ger 24 meddelanden. Total
Batterier: 2xLR03 (AAA)
inspelningstid är 4 min. Format: 315x60x28 mm. Vikt: 130 gr. Attainment Talker - AT 6
Artnr 3303 Pris: 996:- (1245:-)
6 rutknappar (51x51 mm). 1 nivå ger 6 meddelanden. Total
inspelningstid är 1 minut. Format: 315x60x28 mm. Vikt: 130 gr.
Artnr 3304 Pris: 896:- (1120:-)
Chatter Box 10
10 rutknappar. 1 nivå
Express One
ger 10 meddelanden Gör en inspelning - 10 sek.
vardera 10 sekunder.
Tryck på bildytan eller
Behändigt, låg design.
”guldknappen” för att läsa
Form: 150x110x16 mm.
ut meddelandet. Kan väggVikt: 130 gram.
hängas (tavelfästen).
te
Artnr 3305
Batterier: 2xLR03 (AAA)
Bildyta: 149 x 113 mm.
Pris: 396:- (495:-)
Form: 185x162x22 mm.
Vikt: 240 gram.
GoTalk One
Batterier: 2xLR03 (AAA)
Artnr 3505
För personliga meddeBatteri: 1x6F22 (9 Volt)
Pris: 396:- (495:-)
landen, AKK, kognitivt

Batterier: 2xLR44

minnesstöd. Gör en
egen inspelning - upp
till 10 sekunder. Bra ljud.
Bildficka 48x83 mm
Format: 132x60x9 mm.
Vikt: 45 gram
Artnr 3622
Pris: 180:- (225:-)

Smooth Talker (Bild ovan)

Inbyggd knapp, 125 mm. Total
inspelningstid 2 min. För träning,
Gör en egen inspelning - max
10 sekunder. Handflatestorlek. lek och styrning -t ex batteridrivna leksaker. Inbyggd Simply
Med nyckelring. Format:
Works modul. Vikt: 480 gram.
66x40x12 mm. Vikt: 27 gram
Format:
220x180x50/27 mm.
Artnr 3631 Pris: 144:- (180:-)
Artnr 3812
Pris: 1796:- (2245:-)

Key Chain Talker

Batteri: 1xCR 2025

Big Button 1 Std

Batterier: 2xLR03 (AAA)

Inbyggd, lättryckt
knapp (75 x75 mm).
Fack för en bild. 1 med.
på max 30 sek eller 3
meddelanden på högst
30 sek vardera. Form:
Diam. 145x40 mm
Vikt: c:a 220 gram.
Artnr 3813
Pris: 896:- (1120:-)

TimeCue

Batterier: 4xLR44

Big Button 5

Batterier: 2xLR03 (AAA)

Med nivåer och stegning.
Inbyggd, lättryckt knapp
(75x75 mm). Fack för en
bild. 10 nivåer med 8 sek
inspelningstid vardera.
3 aktiviteter, var och en
med 10 stycken 8 sek. steg.
Form: Diam. 145x40 mm.
Artnr 3814
Pris: 1116:- (1395:-)

Tidsstöd!

Praktisk larmklocka.
Ett eget, inspelat meddelande på max 10 s.
läses ut vid en förvald
tid. Bildfickans mått
är 74x55 mm.
Form: 103x65x18 mm.
Vikt: 80 gram
Artnr 3803
Pris: 180:- (225:-)

Pocket Timer

Batteri: 1xLR44

Batterier ingår alltid!

Tidsstöd!

Tidur i fickformat- som
kan räkna både upp som
ned. 0-100 minuter. Enkel
att använda. Pip-signalej tal. Vikt: 27 gram
Format: 64x64x12 mm.
Artnr 3805
Pris: 80:- (100:-)

Batterier:
3xLR03 (AAA)

Talstapel

Robust och lättryckt talapparat.
Bilder kan läggas in i 6 fack.
Inspelningstid: 10 sek/ fack.
Bildformat: 80x70 mm. Vikt: 630
gram. Format: 560x116x27 mm
Artnr 3644 Pris: 896:- (1120:-)

Tala är GULD - inte silver!

Rehabmodul AB Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
För kommunikation
Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
med datorprogram
och AKK-talapparater info@rehabmodul.se

www.rehabmodul.se
©:Copyright 03//2020, Rehabmodul AB, Stockholm

Talapparater för AKK, minnesstöd
och språkträning på ett enkelt sätt!
Portabla talapparater med inspelat tal som passar alla åldrar och enkelt kan användas
på t ex. förskolan, i skolan, arbetet eller i hemmet. Även för äldre! Robusta, stryktåliga
och lätta att använda. Batterier ingår alltid vid leveransen.

Beprövade AKK-favoriter!

GoTalk 4+
• 4 rutknappar (87x69 mm) och
5 nivåer ger 20 meddelanden
• 2 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Total inspelningstid är 4,5 min.
• Format: 230 x 300 x 28 mm
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.
Artnr: 3202
Pris: 1 896:- (2 370:-)

GoTalk 9+

GoTalk 20+

• 9 rutknappar (45x57 mm) och
5 nivåer ger 45 meddelanden
• 3 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Total inspelningstid är 9 min.
•Format: 230 x 300 x 28 mm
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier.

• 20 rutknappar (30x26 mm) och
5 nivåer ger 100 meddelanden
• 5 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Total inspelningstid är 15 min.
• Format: 230 x 300 x 28 mm.
• Vikt: c:a 640 g.
• Inbyggt handtag.
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier

Artnr: 3102
Pris: 2 096:- (2 620:-)

Artnr: 3401
Pris: 2 396:- (2 995:-)

GoTalk 32+

• 32 rutknappar (31x29 mm) och
5 nivåer ger 160 meddelanden
• 3 nivå-oberoende direktvalstangenter
• Total inspelningstid är 27 minuter
• Format: 362 x 254 x 42/28 mm
• Vikt: c:a 950 gram
• Inbyggt handtag
• 2 x LR6 (AA) alkaline batterier
Artnr: 3403
Pris: 2 696:- (3 370:-)

Rehabmodul AB Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
För kommunikation
Info@rehabmodul.se
med datorprogram
och AKK-talapparater Hemsida: www.rehabmodul.se

Priser inom parentes inkluderar
moms.
Fraktkostnad
tillkommer.
Försäljning till
privatpersoner mot
postförskott/
förskottsbetalning.
Postnords kostnader tillkommer.

V. G. VÄND! Fler produkter
på andra sidan!

Produkter som blev godkända av
Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i
Sverige. Från 2010-08-01 gjordes ingen provning
av hjälpmedel. HI upphörde även sin verksamhet
2014-04-30.
© Copyright 03/2020, Rehabmodul AB, Sto

Nya, moderna och bärbara
talapparater från Attainment!
Nytt!

Nytt!

Nytt!

OBS! Leverans av GT Duo kan inte ske
innan Covid-19 upphört att påverka globalt!
Det går dock bra att förbestlla nu!

GoTalk Duo

GoTalk Select

GoTalk Go

• Bärs som en armbandsklocka
• 3 rutknappar och 3 nivåer
ger 9 meddelanden
• Total inspelningstid är 4 min
och 12 sekunder
• Batterierna laddas via USB.
Laddkabel medföljer

Artnr: 3306

• 4 rutknappar och 3 nivåer
ger 12 meddelanden
• Total inspelningstid är 5 min och
36 sekunder
• Knappstorlek 27 x 27 mm
Artnr: 3308
• Justerbar volym
Pris: 796:- (995:-)
• Batterierna laddas via USB.
• Halsrem, clip och laddVi behöver lite respons från er kunder för
att avgöra om vi ska importera de nya
kabel medföljer

Artnr: 3307

Pris: 1 896:- (2 370:-)

• 2 rutknappar, dvs 2 meddelanden
t ex Ja / Nej
• Enkelt att byta överlägg
• Batterierna laddas via USB.
Laddkabel medföljer

Pris: 1 896:- (2 370:-)

talapparaterna till Sverige. Ser ni något
behov? Hör av er till info@rehabmodul.se
MVH/ Lars Lindberg
2020-03-25

GoTalk Express 32
GoTalk Express 32 är enkel att använda och kan vid behov också användas på ett
mer avancerat sätt med länkade meddelanden (express). Viktigt för att utveckla
språk-och kommunikationsförmåga! Lysdioder markerar varje ruta. Ljudindikering
kan avlyssnas i hörsnäcka. GoTalk Express 32 ger fler möjligheter än något annat
hjälpmedel i den här kategorin!
• 32 rutknappar (32x29 mm) och 5 nivåer ger
160 meddelanden
• Kan manövreras direkt på tangentbordet
eller skanning.
• Ett flertal olika skanningssätt med eneller två kontakter.
• Arbetssätten är standard och express
(länkade meddelanden).
• Total inspelningstid är 24 minuter
• Format: 362 x 254 x 44/28 mm.
• 3 x LR6 (AA) alkaline batterier.
• Vikt: c:a 1 kg.
• Inbyggt handtag.
Artnr: 3402
Pris: 7 596:- (9 495:-)

Rehabmodul AB

Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby

Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
För kommunikation
Info@rehabmodul.se
med datorprogram
och AKK-talapparater Hemsida: www.rehabmodul.se

Bordsställ (tillbehör)
Artnr: 3932

Pris: 696:- (870:-)
V. G. VÄND! Fler produkter på andra sidan!
© Copyright 03/2020, Rehabmodul AB, Sto

Produkter för särskilda behov
vid arbete, studier och fritid
Musersättare - Professionella, prisvärda produkter av mycket hög kvalitet
för den som behöver bättre och exaktare hjälpmedel för att styra datorn

n-ABLER datormus och datorjoystickmus
Rullboll/Trackball

5 knapps datormus
Artnr 6461
Pris: 2 996:- exkl moms
(3 745:- inkl moms)

Joystick

Alla 3 spak- En mycket tålig och
En mycket tålig och
greppen ingå
robust datormus med
robust joystickmus
stor styrkula - 63 mm
som bara kräver små,
i diameter, som bara
lätta fingerrörelser
kräver små fingerröför att flytta skärmrelser för att flytta
pekaren. Med extra
skärmpekaren. Med
funktioner som:
extra funktioner som:
• Automatiskt dubbel• Automatiskt dubbelklick, drag/hållfunkklick, drag/hållfunk- 5 knapps datormus
tion, låsa axlarna,
tion, låsa axlarna,
rullning (scroll), mm.
rullning (scroll), mm. Artnr 6462
• USB-anslutning (Plug
• USB-anslutning (Plug Pris: 3 796:- exkl moms
& Play)
(4 745:- inkl moms)
& Play)

Optima datormus och datorjoystickmus
Rullboll/Trackball

3 knapps datormus
Artnr 6464
Pris: 1 696:- exkl moms
(2 120:- inkl moms)

En tålig och robust
datormus med optisk
teknik. Stor styrkula
- 55 mm i diameter,
som bara kräver små
fingerrörelser för att
flytta skärmpekaren
med stor precision.
Extra funktioner som:
• Drag/hållfunktion
och uttag för yttre
manöverkontakter
• USB-anslutning (Plug
& Play)

Joystick

T-grepp
och mjuk
boll ingår
även här

3 knapps datormus
Artnr 6466
Pris: 2 696:- exkl moms
(3 370:- inkl moms)

Mycket lättrörlig
styrspak som bara
kräver små, lätta
fingerrörelser för att
flytta skärmpekaren
med stor precision.
Vänster- och högerklick samt extra
funktioner som:
• Drag/hållfunktion
och uttag för yttre
manöverkontakter
• USB-anslutning (Plug
& Play)

Optimax datormus och datorjoystickmus
Optimax har trådlös
radioförbindelse med
datorn. Räckvidd upp
till 10 meter.
• Mottagaren ansluts
till datorns USB-port,
enl. Plug & Play.
• Kan också användas
3 knapps datormus, trådlös tillsammans med
Simply Works produkterna - även de
Artnr 6465
från Pretorian Ltd.
Pris: 2 396:- exkl moms
• Röd styrkula, men i
(2 995:- inkl moms)
övrigt som Optima
rullboll (ovan).

Rullboll/Trackball

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Joystick

Alla 3 spakgreppen ingå

3 knapps datormus, trådlös
Artnr 6467
Pris: 3 340:- exkl moms
(4 175:- inkl moms)

Optimax har trådlös
radioförbindelse med
datorn. Räckvidd upp
till 10 meter.
• Mottagaren ansluts
till datorns USBport, enl. Plug & Play.
• Kan också användas
tillsammans med
Simply Works produkterna - även de
från Pretorian Ltd.
•I övrigt som Optima
joystick (ovan).

Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
info@rehabmodul.se
www.rehabmodul.se
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För seniorer

(och även juniorer)

som vill ha enkla lösningar!

Mobiltelefoner
Extremt enkel mobiltelefon

Nytt!

Smartphone för seniorer

Doro Secure 580
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doro 8040

Mobiltelefon-GSM alt 3G
4 snabbvalsknappar
Bara prata, ta emot SMS
Trygghets-SMS med
GPS-position
Färgskärm-stor text
Stora knappar
Högt ljud - även högtalare
Laddare/laddställ ingår
Mått: 127 x 57 x 15 mm

•
•
•
•
•
•

Mobiltelefon 4G
Internet, WiFi, GPS-pos.
Färgpekskärm 62 x 110 mm
2 kameror, framåt/bakåt
Högtalartelefon. Hörslinga
SMS, MMS, Bluetooth 4.0,
FM-radio, ficklampa, röstinspelare, navigering
• Headset, laddare/ laddställ, USB-kabel ingår
• Mått: 149 x 70 x 9,5 mm
• Vikt: 165 gram

Artnr 2110 Pris: 1995:Kontantkort
kan användas

Prata samt använda SMS

Doro 5031
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontantkort
kan användas

Enkel att använda
Stora knappar, 2 snabbval
Färgskärm, 28 x 35 mm
SMS, egen knapp
Headset, laddare/ laddställ, USB-kabel ingår
Högtalartelefon. Hörslinga
Ringsignal >83 dB,
Telefonbok, 100 nummer
Mått: 117 x 53 x 14 mm

Artnr 2165 Pris: 895:-

Kontantkort
kan användas

Kontantkort
kan användas

Artnr 2169 Pris: 995:-

Nytt!

Lättläst extra bred skärm

Geemarc AMPLIDECT295 Photo

Doro 1362

Kontantkort kan
användas
Stöd finns för
dubbla simkort

• Enkel att använda med stora
knappar med breda mellanrum
• Färgskärm, 48 x 36 mm
• Bakåtriktad kamera
• SMS, MMS, Bluetooth 3.0,
radio, ficklampa (egen knapp)
• Headset, laddare/ laddställ,
USB-kabel ingår
• Högtalartelefon.
• Ringsignal >83 dB,
• Telefonbok, 100 nummer
• Mått: 126 x 62 x 13 mm
• Vikt: 96 gram

Artnr 2170 Pris: 995:-

Ringsignalförstärkare
Geemarc Amplicall 10
• Ansluts med en kabel (medföljer)

mellan telefon och telenätet alt.
teleuttaget på bredbandsmodem
• Välj ljusblixt eller tonstöt eller
båda två samt avstängd
• Volym- och tonkontroll för ljudet
• Batterier medföljer

Artnr 2152 Pris: 695:-

Rehabmodul AB

• Stora knappar i tangentbordet
• 11 snabbvalsknappar varav 8 med bilder för
egeninlagda telefonnummer
• Steglöst reglerbar lurvolym. Tonkontroll
• Extra förstärkning +30dB
• Högtalartelefon med separat reglerbar volym
• Synlig ringindikator och reglerbar ringsignal
• Hörslinga T3/M3. Kan väggmonteras

Artnr 2205 Pris: 1050:-

Doro 6031

Enkel att använda - röd/vit
Stora knappar, 2 snabbval
Kamera och bildvisare
Färgskärm, 49 x 36 mm
SMS, egen knapp, MMS
Headset, laddställ ingår
Högtalartelefon
Ringsignal >83 dB,
Telefonbok, 100 nummer
Mått: 100 x 53 x 18 mm

Geemarc Photophone 100

Artnr 2112 Pris: 3195:-

Doro 8040 i laddstället. Här kan skärmen även
visa en digital klocka, veckodag och datum.

Vikbar mobil med kamera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefoner för vanliga
(analoga) telenätet
ELLER telefonuttaget
på bredbandsmodem!

Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon (endast mobil): 070-835 88 91
info@rehabmodul.se www.rehabmodul.se

• Trådlös DECT-telefon
• Högtalartelefon i både handenhet/basenhet
• Lättläst skärm
• 10 bildsnabbval i basenheten
• Telefonbok med 50 nr i handenheten
• Inbyggd telefonsvarare

Artnr 2136 Pris: 1395:Nytt!

Geemarc PHOTODECT295

För varje ringsignal
avges en kraftig
ljusblixt /tonstöt när
det ringer. Enkel att
installera och använda.
Kan väggmonteras eller
på bord.
Kontor, lager och hämtning på
Astrakangatan 151,
Hässelby Gård (Stockholm).
Öppet vardagar. Ring först!
* Endast kontant- inte kort! *

• Extra handenhet till AMPLIDECT295 Photo
• 4 bildsnabbval i handenheten
• Även högtalartelefon i handenhet

Artnr 2137 Pris: 870:-

©:03/2020, Rehabmodul AB, Stock

Enkel och lättanvänd
TV-fjärrkontroll

Kalenderur - radiostyrd = Alltid rätt tid!

Doro HandleEasy 321rc

• Mycket enkel att
programmera och
använda- bara den
här behövs dagligen!
• För TV, digitalbox,
stereo, mm
• 7 funktioner kan
läggas in från
ordinarie fjärrkontroller - t ex
TV´ns AV/PÅ, volym
UPP/NED och
kanalvalen i t ex
digitalboxen, etc.
Artnr 4301
Pris: 450:-

Geemarc
kalenderur
VSO10

Praktisk produkt
för att hålla reda
på tid, veckodag,
datum och år
• Digitalt, radiostyrt (alltid exakt tid) kalenderur för personer som har svårt
att hålla reda på tid och veckodag, pga exempelvis demensproblem, mfl.
• Svensk text. Tid visas med 56 mm stora siffror. Övrig text - 17 mm
• Kan väggmonteras eller placeras på bord
• Mått: 280 x 190 x 27 mm (ungefär som detta papper). Vikt: C:a 630 gram
• Strömförsörjning: 2 x LR6 (AA) batterier (medföljer)
Artnr 3807 Pris: 895:-

Talande armbandsklockor
Armbandsklocka DIANA

Talande fickur
Fickur MyTime

Analogt:

I DIANA kan du välja mellan att
Måndag,
läsa ut tiden analogt eller digitalt. tio minuter

• Svenskt tal - analog/digital tidsangivelse. Mycket enkel att använda endast en knapp!
• Tryck på den stora knappen för att
läsa ut tid och dag samt om det är
morgon, dag, kväll eller natt!
• Kan kontaktstyras. Åven magnetfäste
• Reglerbar volym, som kan sättas
mycket högt
Artnr 3830 Pris: 2995:-

• Svenskt tal och analog urtavla
• Tryck på - knappen för att läsa ut! över tio på
förmiddagen
• Fast volym
• 2 boettstorlekar, 37 mm och 33 mm
• I DIANA finns även valbart språken:
norska, danska, finska och polska. Digitalt:

Artnr 3833, 37 mm Pris: 1495:- Måndag,
Artnr 3834, 33 mm Pris: 1495:- tio och tio

Behov och möjligheter varierar med ålder och
kognitiva förutsättningar. Ofta problem med små
tecken, försämrad hörsel, syn/finmotorik
(hantering). För andra tillkommer större problem starkt nedsatt syn/ blindhet, hörsel, minnes/demensproblem, mm. Kommunikationshjälpmedel för
äldre bekostas oftast inte alls av landsting och
kommuner. Politikerna har beslutat om ett egenvårdsansvar och hjälpmedel ska därför betalas av
användaren själv. Beroende på policy i varje
kommun/landsting kan undantag eventuellt göras.
Främst anhöriga har dock svårt att hitta
inköpsställen. Vi har en del produkter! Titta
gärna igenom broschyren! Kontakta oss om du
vill köpa, har frågor eller ha mer information!

Rehabmodul AB

Leveranstid är normalt
2 - 10 arbetsdagar.
2 års garanti för
fabrikationsfel.

MyTime (analogt): Tjugotvå minuter över åtta tisdag morgon.
MyTime (digitalt): Klockan är tio och tolv, tisdag
Nytt!

Svensktillverkad

Fickur Nya KLARA

• Svenskt tal - analog tidsangivelse
• Enkel att använda - endast en knapp!
• Tryck på den stora knappen för att
läsa ut tid och dag samt om det är
morgon, dag, kväll eller natt!
• Reglerbar volym, som kan sättas
mycket högt
Artnr 3831 Pris: 3495:-

T ex säger Nya KLARA (analogt):
Klockan är tjugotvå minuter över åtta tisdag morgon

Tidstödshjälpmedel
TimeCue

Enkel att använda. Ett egetinspelat
(10 sek.) meddelande läses ut vid en
förinställd tid. Bildficka: 74 x 55 mm.
Artnr 3803 Pris: 225:-

25% moms ingår i priserna i denna broschyr

Frakt (och postförskottsavgift 100:-, vid order under 2000:-) tillkommer.
Vid förskottsbetalning - ingen pf-avgift, spara 100:- Se BUTIKEN!

Produkterna kan köpas i vår webb-butik på hemsidan!
www.rehabmodul.se/butiken/index.html
Konsumentköplagen gäller för distansköp.

Lasse Lindberg

Grundare och VD sedan starten 1979!
Numera pensionär och jobbar vidare.

www.rehabmodul.se

