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Kära kund

Master care A/S är en 100% dansk verksamhet. 
Med lång erfarenhet av ergonomi och förflyttning strävar 
man efter att vara förenade med innovation, framtagan-
de och lansering av enkla och unika förflyttningslösning-
ar.

Miljöprofil
Miljö i fokus och tillse att våra produkter bär centrala 
värderingar i Master care, därför har vi framtagit en 
miljöprofil där vi förklarar hur vi har förberett oss.                                         

Originalkoncept                                                     
I starten av 90´talet utvecklade vi Europas första öppna 
glid och vändsystem, Master Turner. Sedan dess är våra 
produkter vidareutvecklade bland annat efter våra värde-
ringar om miljö och bärighet. 
                          
Mindre varmt att ligga på                                                 
Alla våra glid- och vändsystem i dag har ett särdeles 
lätt, organiskt non-woven bio-material som vaddering. 
Detta säkrar en unik fuktabsorbering, allergiförbyggande 
egenskaper samt att produkten är betydligt mindre varmt 
att ligga på än andra produkter av samma art.

Vidar Geitrheim CEO



Master care A/S har sedan 2019 ingått ett samarbete med Per-
nova Hjälpmedel AB i Sverige och överlåtit exklusiv rätt att sälja 
alla produkter. Med 35 års erfarenhet förenade med framställning 
av enkla och unika förflyttningslösningar överlämnar vi förtroendet 
till Pernova.

Hög kvalitet och miljötänk                                            
Våra produkter är känt för lång hållbarhet och hög kvalitet, därmed   
undviks  frekvent utbyte av produkter som belastar miljön. Alla 
våra nya Glid- och Vändsystem har ett organiskt non-vowen 
Bio-material i till exempel vaddering. Detta säkrar en unik fuk-
tabsorbering och allergiförbyggande egenskaper samt att den är 
mindre varm att ligga på än andra produkter av samma slag.

Transporter med bärighet                                                   
Master care A/S arbetar för att vara förenade med miljöbärande 
förflyttningslösningar. Det gäller bl.a. vid inköp av råvaror och 
produktion i Europa. Vi köper inget från Kina eller Asien, varvid vi 
undgår långa miljöbelastande transportavstånd. 

Kemi                                                                                     
Genom att hålla produktionen inom EU säkrar Master care A/S att 
det inte används giftiga eller miljöskadliga materialer i produk-
tionen av våra förflyttningshjälpmedel.  

Miljövänliga engångshjälpmedel                           
Glidstycke, folie och plast produkter produceras i miljövänlig 
Polyethylen och återvunnen plast som vid förbränning omvandlas 
till H2O.

Miljövänligt emballage                                                                
All behandling av emballage i verksamheten hanteras efter gäl-
lande krav för destruering och återanvändning. 

Energibesparande rengöring                                               
Den unika tunna Bio-vaddering i Master Turner-modellerna 
medverkar till att tvätt och torkning föregår snabbare sammanlig-
nat med liknande produkter. Mindre fyllning gör att vändlakanen 
enkelt kan läggas i en tvättmaskin i stället för att de skall fraktas 
till ett centralt tvätteri.

Omtanke for produktion                                                        
Alla produkter är godkända för och faller under MDR EU-förord-
ningar, 2017/745 och underliggande standarder för tillverkning-
sprocessen.

master care A/S støtter FN’s klimamål

Miljöprofil
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Super Glide ECO Tube
Super Glide ECO är en nyutvecklad glid- och 
skyddsplast.

 - Kan användas som skyddsplast till alla Master 
Boards 

 - Kan ersätta nylonöverdrag på överflyttnings-
brädor

 - Förbättrar hygienen väsentligt
 - Producerad i perforerad återanvändbar plast
 - Kan avtorkas och spritas av
 - Bidrar till väsentlig besparing av resurser

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr.: 002-1270,  
Super Glide ECO - M, Tube Rulle 2 x 50 st. 
Storlke: L 100 x B 55 cm

Prod nr.: 002-1268,  
Super Glide ECO - L, Tube Rulle 2 x 50 st. 
Storlek: L 210 x B 55 cm
För andra storlekar, 
ring eller maila info@pernova.se

ECO Rack
ECO Rack är ett nyutvecklat väggupphäng till plas-
trullar och förflyttningsbrädor

 - Enkelt att montera och använda
 - Höjer hygienen och är lätt att rengöra
 - Håller ordning på hjälpmedel

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr.: 002-1286
Storlek: L 80 x H 23 x D 17 cm
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Light Cover

Light Cover är ett nyutvecklat silkes-glidlakan
 - Enkel att montera utan att lyfta madrassen 
 - Glider fantastiskt vid förflyttning från sida till sida
 - Kan användas på en växeltrycksmadrass
 - Välvalt till exemplevis dementa, då det liknar ett 

vanligt lakan

Levereras i följande storlek:
Prod nr. 001-2655, 
Light Cover - M
Storlek: L 200 x B 85 cm
Glidyta: L 140 x B 65 cm

Prod nr. 001-2656, 
Light Cover - L
Storlek: L 200 x B 85 cm
Glidyta: L 200 x B 65 cm

Light Turner

Light Turner är ett nyutvecklat glidlakan i silke.
 - Är sytt i enkellager för att undgå tryckskador och 

krympning vid tvätt 
 - Har handtag på sidorna till manuell eller lyft
 - Glider fantastiskt i alla fyra riktningar och har lång 

hållbarhet
 - Det perfekta silkevändsystem för person med olika 

funktionsnivåer. Används ovanpå Light Cover

Prod nr. 002-2700, 
Light Turner - L
Storlek: L 200 x B 140 cm
Antal handtag: 14

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr. 002-2701, 
Light Turner - M
Storlek: L 145 x B 140 cm
Antal handtag: 10
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Nylon Master Prima

Nylon Master Prima är en nyutvecklad glidduk
 - Dubbelsidig coating för unika glid-egenskaper
 - Fransar minimalt
 - Med ribstop, som ökar dukens styrka
 - Levereras på rulle á 10, 20, 50 eller 100 m, kan 

klippas upp i önskad storlek

Prod nr. 001-1023, 
Nylon Master Prima 
Storlek: L 10 x B 150 cm

Kontakta kundeservice för prod nr.  
på andra längder. 

Nylon Master Quiet

Nylon Master Quiet är en nyutvecklad glidduk
 - Otrolig ljudsvag, lätt och mjuk
 - Idealiskt till påklädning och dementa brukare
 - Är Oeko-Tex 100 certificerat
 - Fransar inte
 - Levereras i längderna:  

L 10, 20, 50, 100 m x B 150 cm

Prod nr. 001-1026, 
Storlek: L 10 x B 150 cm
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Super Glide ECO Open

Super Glide ECO är en nyutvecklad glid och förflyttningsplast
 - Ett perfekt alternativ till nylon i de situationer,  

där materialet bliv orent och skall tvättas/ 
kasseras

 - Unika glidegenskaper och kan användas till  
de flesta typer förflyttningar

 - Producerat i perforerad återanvänd plast
 - Kan återanvändas flera gånger till samma person

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr. 002-1269, 
Super Glide ECO - Open - Rulle 100 st
Storlek: L 100 x  B 124 cm (rullbredd 62 cm)

Prod nr. 002-1272, 
Super Glide ECO - Open - Rulle 2 x 50 st
Storlek: L 100 x B 124 cm (rullbredd 62 cm)

Multi Rack - Väggupphäng

Multi Rack nyutvecklat väggupphäng till glidduk och 
förflyttningsplast på rulle

 - Kan monteras horisontellt och vertikalt
 - Dukhållaren i klar plast förhindrar att glidmaterialet 

glider av rullen
 - Rullhållare med olika storlekar diameter till div.

storlekar av papprör
 - Solitt utförande och lång hållbarhet
 - Kan användas till alla längder av papprör
 - Kan användas till rullar med opp till 150 m glidduk

Levereras i följande storlekar:
Prod nr. 002-1287
Multi Rack - Väggupphängd
Storlek: L 60 x H 20 x D 20 cm
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Master Turner Soft Classic - S

 - Idealisk till den nästan självhjälpande per-
sonen 

 - Täcker bäcken och nedre rygg
 - Den specialutvecklade tunna polstringen mini-

merar värme och absorberatr fukt
 - Levereras med våra unika glidmaterialer som 

har lång livstid

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr. 001-1712, 
Master Turner Soft - S
Storlek: L 70 x B 130 cm
Antal handtag: 4

Prod nr. 001-2517, 
Master Turner Soft Inco
Storlek: L 70 x B 130 cm

Master Vario Cover - S

Nyutvecklat madrassöverdrag till Master Turner - S
 - Monteras omkring madrassens hörn utan att lyfta 

madrassen
 - Leveras med vingar som säkrar att överdraget 

ligger stabilt på madrassens mitt
 - Unika glidegenskaper i alla fyra riktningar och lång 

hållbarhet
 - Glidsäker kant på båda sidor
 - Kan användas till växeltrycksmadrasser och vari-

erande madrasshöjder

Levereras i följande storlekar:
Prod nr. 001-2660, 
Master Vario Cover - S
Storlek: L 200 x B 85 cm
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Master Vario Cover - M

Nyutveckalt madrassöverdrag till Master Turner - M
 - Monteras runt madrassens hörn utan att lyfta  

madrassen
 - Leveras med vingar som säkrar att överdraget 

ligger stabilt på madrassens mitt
 - Unika glidegenskaper i alla fyra riktningar och 

lång hållbarhet
 - Glidsäker/bromszon kant på båda sidor
 - Kan användas till växeltrycksmadrasser och 

varierande madrasshöjder

Levereras i följande storlkear: 
Prod nr. 001-2670, 
Master Vario Cover - M
Storlek: L 200 x B 85 cm

 

FOUR 
WAY 

Master Turner Combi - M
Master Turner Combi - M är ett vändlakan 

 - Idealiskt till den mindre-självhjälpande personen
 - Täcker från huvud till bäcken och är idealiskt till 

personer med funktion i benen
 - Den specialutvecklade polstring minimerar värme- 

ackumulering och absorberar fukt
 - Levereras med våra unika glidtyger som har lång 

livstid

Levereras i följande storlekar:
Prod nr. 001-1725
Master Turner Combi - M
Storlek: L 140 x B 150 cm
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Master Turner Combi - L

Master Turner Combi - L är ett vändlakan 
 - Idealiskt till den person som behöver hjälp 

vid vändning och positionering
 - Täcker från huvud till fötter
 - Den specialutvecklade polstring minimerar 

värmeackumulering och absorberar fukt
 - Leveras med våra unika glidtyger som har 

lång livstid

Prod nr. 001-1742, 
Master Turner Pro Soft - X Large - XL
Storlek: L 215 x B 200 cm
Handtag: 20

Levereras i fölljande storlekar:
Prod nr. 001-1780, 
Master Turner Combi - L
Storlek: L 200 x B 150 cm
Handtag: 28

 

FOUR 
WAY 

Vario Cover - L

Nyutveckalt madrassöverdrag med luckor och glid
 - Monteras på sängmadrassens hörn
 - Monteras utan lyft av madrassen
 - Leveras med låsvingar som gör att överdrag-

et ligger fast på madrassens mitt
 - Antiglidkant på bägge sidor
 - Täcker hela madrassen
 - Kan användas till växeltrycksmadrasser och 

varierande madrasshöjder

Levereras i följande storlekar: 
Vario Cover - L findinns i många olika utföranden
och med 0, 2 eller 3 glidflappar. 

Ring till Pernova kundservice för närmare info. 
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Re-Cover

 - Omsytt madrassöverdrag av miljömässig hänsyn
 - Samma goda kvalitet som känt från ILF överdrag-

et men monteras som Vario överdraget
 - Det ergonomiska och miljömässigt goda val
 - Re-cover har tre glidflappar
 - Har små nålhål utan betydelse för  

funktionalitet eller hållbarhet

Levereras i följande storlekar:
Prod nr. 001-1930, 
Re-cover
Storlek: L 200 x B 80 cm

 

FOUR 
WAY 

Master Turner Duo Soft
 - Två-delat vändlakan som täcker hela kroppen.
 - Idealiskt till personer som skall hållas liggande på 

sida
 - Vid nedre hygien eller hos utåtagerande personer
 - Leveres med handtag for god hantering
 - Kan anvendas tillsammans med taklift
 - Ger unika glidegenskaper
 - Lång livstid

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr. 001-1701 
Master Turner DUO Soft Top - L
Storlek: L 100 x B 150 cm
Antal handtag: 4

Levereras i följande storlekar:
Prod nr. 001 – 1700
Master Turner DUO Soft botten - L
Storlek: L 160 x B 150 cm
Antal handtag: 6
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master-care.dkASAP Engångs Inkontinens 
           -underlag

ASAP är vårt nya Single Use inkontinensstycke
 - Unik absorbtion som inkapslar vätskan så ovans-

idan känns torr
 - Kan aktivt användas som värme- eller kylagan
 - Förebygger smitta och luktgener
 - Destrueras som 100 % Biomaterial
 - Miljöbärig framställning

Levereras i bl.a. följande variationer
Prod nr. 200-2000 
ASAP Dry Top (Kartong a 60 st.) 
Storlek: L 50 x B 146 cm

Prod nr. 200-2010
ASAP Dry Top Extra inkl. tape 
(Kartong a 30 st)
Storlek: L 120 x B 146 cm

Prod nr. 200-2020 
ASAP Jona
Storlek: L 250 x B 140 cm

Inko Sheet
 - Polstrat inkontinensstycke i olika storlekar
 - Hög absorbtionsförmåga
 - Förstärker Master Turnerens livstid
 - Lång hållbarhet

Prod nr. 001-1801
Inco Sheet - S
Storlek: L 90 x B 140 cm

Prod nr. 001-1820
Inco Sheet - XS
Storlek: L 70 x B 90 cm

Prod nr. 001-1811
Inco Sheet - M
Storlek: L 120 x B 140 cn
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Auto Slides

Auto slides kan beställas i tre varianter
 - Autoslides nedsätter friktionen vid in och 

urstigning av bil. 
 - Perfekt till personer med länd-, rygg- och 

bäckensmärtor
 - Ger lättare små “ställningsskiftningar” under 

bilfärd 
 

SEAT: monteras på bilsäte 

BACK: monteras på bilsätets ryggdel

TURNER: ligger löst på bilsätet  
- till dig som ofta skiftar bil eller placering

VELOUR/AIR: De tre modeller finns i Velour 
eller Air material. Airmodellen kan med fördel 
väljas till personer som kör långt

Kuddar och Kilar - Bas set
Våra populära Bas set till förflyttningar och positionering

 - Trygg och komfortabel viktfördelning
 - Ger brukaren stabil avgränsning som gör det 

lättare aty slappna av och nedsätta tonus i 
musklerna

 - Utfört i materialer som ämnar sig till långvarigt 
stöd utan att ge tryck

 - Minimerer risken för trycksår
 - Ökar komfort under positionering

Prod nr. 100-1000
Set  består av: 1 set Master Comfort Stödekil, 
1 st. Master Comfort Magkil, 1 st. Master Comfort 
tvättkil - S samt 1 st. Master Comfort 
Ryggkil - kort.  

Side 13Side 13



master-care.dk

Master Comfort Positioneringskuddar

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr. 001-8015
Master Comfort Armkil - S
Storlek: L 50 x B 20 x H 10 cm

Prod nr. 001-8017 
Master Comfort Armkil - L
Storlek: L 70 (89) x B 36 x H 10 cm

prod nr. 001-8025
Master Comfort Cylinderkil - Kort
Storlek: L 30 x Diam: Ø 15 cm

prod nr. 001-8030 
Master Comfort Cylinderkil - Lång
Storlek: L 100 x Diam: Ø 15 cm

Våra mycket populära positioneringskuddar
 - Innehåller äkta Kröyerkulor i brandhämmande 

överdrag
 - Kan formas perfekt efter kroppens form
 - Användningsområdet är nästan oändligt
 - Ligger mjukt mot tryckpunkter
 - Glidsäker undersida

MasterComfort 
positioneringskuddar

Vår mycket populära positioneringskuddar 
leveras med original Kröyerkulor och med inco 
överdrag

 - Brandhämmande kärna och överdrag
 - Formar sig efter kroppen och förebygger 

tryckskador
 - Kan rengöras med sprit

Levereras i följande storlekar: 
Prod nr. 001-8019, 
Master Comfort Tvättkil - S
Storlek: L 70 x B 40 x H 20 cm

Prod nr. 001-8020
Master Comfort Tvättkil - M
Storlek: L 70 x B 40 x H 30 cm

Prod nr. 001-8021 
Master Comfort Tvättkil - L
Storlek: L 70 x B 40 x H 40 cm
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Master Comfort positioneringskilar

Levereras i följande storlekar:
Vare nr. 001-8040, HMI: 36382 
Master Comfort Stödkil - XS (Set a´2 st.)
Storlek: L 40 x B 15 x H 5 cm

prod nr. 001-8035  
Master Comfort magkil - S
Storlek: L 30 x B 25 x H 14 cm

Prod nr. 001-8050 
Master Comfort Magkil - M
Storlek: L 43 x B 25 x H 14 cm

Prod nr. 001-8060  
Master Comfort Magkil - L
Storlek: L 60 x B 25 x H 14 cm

Våra mycket populära positionseringskilar
 - Viskoelastisk skum som formar sig efter kroppen
 - Ligger mjukt mot tryckpunkterna
 - Brandhämmande överdrag med antiglid material på 

undersidan
 - Trygghetsskapande för den sensoriske
 - Med brandhämmande överdrag

Master Comfort positioneringskilar

Levereras i följande storlekar:
Prod nr. 001-8070              
Master Comfort Rygkil - Kort
Storlek: L 30 x D 30 x H 25 cm

Prod nr. 001-8075               
Master Comfort Rygkil - Lång
Storlek: L 60 x D 30 x H 25 cm

Våra mycket populära Ryggkilar
- Levereras med stabil skumkärna
- Har yttersida av 5 mm viskoelastisk skum
- Ligger mjukt mot tryckpunkter
- Glidsäker antiglid på undersida
- Med brandhämmande överdrag
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Master Glide Sif

Master Glide Sif är en nyutvecklad glidplatta till påföring av 
lyftsele och förflyttning

 - Kan minimera friktion på sidorna bakåtförflyttningar 
sittande i rullstol/stol

 - Minskar risken av shuv vid applicering av selens 
bendelar

 - Materialet kan återanvändas

Levereras i följande varianter:
Prod nr. 001-7060
Master Glide Sif á 2 st.
Storlek: L 45 x B 20 cm

Master Glide Thor
Master Glide Thor är en nyutvecklad glidbräda för 
applicering av sele och överflyttning

 - Kan användas till liggande förflyttningar 
mellan två lager

 - Kan användas till applicering av sele bakom 
rygg

 - Materialet kan återanvändas

Levereras i följande variant: 
Prod nr. 001-7061
Master Glide Thor
Storlek: L 83 x B 39 cm
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Pernova Amigo

Rese, dusch och vilstol helt i aluminium
 - Kan packas i väska under 10kg
 - Lymmer i väskförvaring på flyg i kabin
 - Solid och extremt hög kvalitet och livslängd
 - 5 års garanti

Prod nr. 12A02
Rese dusch och vilstol AMIGO

Midjebälte som tillbehör

LUNA IPX4 Taklyft
Marknadens taklyftsmotor med 0,2% i kvalitetsav-
vikelser

 - Kan användas till traverssystem med vägg-
skenor

 - IPX7 - Handkontroll kan användas i dusch
 - LUNA TWIN 500kg
 - TVåpunktsbyglar med variation/kobineras 

med andra fabrikat av samma typ
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Camel lyftkudde

 - Camel lyftkudde är en kudde som lyfter en person som fallit 
på golv eller marken och lyftet genomförs med att pumpa 
kudden med luft via medföljande kompressor Airflo 24.

 - Demo-adapter använd vid frekvent användande
 - Rescue Master används vid överflyttningen liggande innan 

man börjar fylla luft i kudden
 - SWL Maxlast 320kg

Camel luft/lyftkudde inkl demo adaper
Prod nr. MPCA060421

Rescue Master Tubglid 120 x 180cm Orange
Prod nr. 001-1110

Pernova lyftselar
 - Pernova lyftselar Sveriges enda svensk-

tillverkade lyftselar.
 - Marknadens bästa funktion på Hygiensele
 - Marknadens bästa funktion på Lågryggsele
 - Marknadens smartaste Högryggsele - Total
 - Amputationssele med delade benstöd
 - Comfort sele med delade benstöd

Levereras i följande modeller: 
Prod nr. TL-7134 Pernova Hygiensele M

Prod nr. TL-3104 Pernova Lågryggsele M

Prod nr. TL-7202 Pernova Total högrygg

Smartaste av alla med samma sömnadsmönster
TL- 9745 Amputation Comfortsele
TL-9765 ComfortselePlastic details inside

Product label

Handles from
25 mm band

Band 25 mm

Band (color according to size)

Edgingband 50 mm
around product

EAN code label

Bartack

Favolon inside
(lower part of product)

Elastic edgingband 20 mm

Band 25 mm

Band 25 mm

Pleats

A

B

C

D

F
G

H
I

J

K

L
M

N

O

P

Q
R

S

T

U

V W
X

Y

AG

Z

E

2 pcs for productVelcro 10 cm soft

Velcro 10 cm hard

AA

AB

AC

AD

AEAF

Rev.

1

Pernova
Art. No.

84994 (size M)
Date:

23.04.2021

AE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

750 830 730 710 1160 180 430 480 80 65 310 90 100 635 200 145 160 170 90

T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

110 115 680 380 120 400 320 700 205 105 110 145 160 115
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Kudde och kilar - Set
Erbjudande Kr.4.200,-  

Exkl. moms och frakt 

Master Comfort Magkil - S
Storlek: L 30 x B 25 x H 14 cm

Master Comfort Ryggkil - Kort
Storlek: L 30 x B 30 x H 25 cm

1 set  Master Comfort Stödkil - XS
Storlek: L 40 x B 15 x H 5 cm

Master Comfort Tvättkil - S
Storlek: L 70 x B 20 x H 40 cm

Prod.nummer 100-1000 
Består av följande:

På grund av stor efterfrågan har vi kopplat ett grundsortiment till ett paket för 4200Kr.
ex. MOMS. och frakt. Prova vår kudde och kil - Basic set för överflyttningar och positionering. 
Uppsättningen består av de grundläggande kilar/kuddar som behövs för en 
positonering eller förflyttning för att göra den säker för användaren eller för att minimera risken för
trycksår, stretch på muskelfästen samt öka komforten under placering.
Tvättkilen innehåller Krøyer -kulor och överdraget i flamskyddande material

Kilarna har viskoelastiskt skum som formas idealiskt
efter kroppen.
Flamskyddande överdrag med glidsäkert material på
undersidan
Skapar trygghet för den sensoriska personen



Ditt stöd vid förflyttning

PERNOVA HJÄLPMEDEL AB
KARLSGÅRDSVÄGEN 22 - 92232 VINDELN - WWW-PERNOVA.SE

Pernova Hjälpmedel AB 
Swedish assistive devices

Pernovas innovativa förflyttningslösningar
Utöver vår närvaro på mässor ute i landet som Umeå, 
Stockholm och Malmö närmaste 12 månaderna så kan vi 
alltid “svänga in” för ett besök. Vi finns över hela Sverige 
från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi passerar er ofta och 
kan därför bara med kort varsel göra ett besök.
Vi blir glada av att se er 
Vi kan stolt framvisa våra senaste och bästa lösningar. 
Ingen annan inom förflyttningshjälpmedel är så innovativa 
som MasterCare i Danmark. Vi kan med stolthet också 
meddela att det finns inga reklammationer där materialet 
har krymt i tvätten, där det fransar upp hantag som nästan 
lossnat eller att materialet slutat glida. Det är bara ni 
kunder som kan styra hur bra produkter vi ska ha men glöm 
inte att det är lite dyrare att köpa bra hjälpmedel.

Varför är det så dyrt att köpa billigt
Under senaste tio till femton åren har det hänt mycket 
inom förflyttning. Företagen börjar positonera sig, ägarna 
ställer stora krav på lönsamhet, kunderna har inga krav 
på produkten, då går det som det går. Idag finns det inga 
andra produkter inom förflyttning där kvaliteten klarar att 
bibehålla glidet efter tjugo till trettio tvättar, varför då? 
Därför att man köper tyger med glid som inte har fått poly-
uretanet att “gå igenom” polyester tyget hela vägen och 
som resulterar i att man tvättar bort glidet (polyuretanet)
redan efter fyra till sex tvättar. Med den tekniken fram-
ställer man billiga men tyvärr undermåliga glidtyger som 
finns överallt eftersom dom är så billiga.
 
Vi har bästa kvalitet med produkter som vi kan garantera 
håller tre gånger så länge som en konkurrerande produkt. 
Vi kan också konstatera att om vi levererar ett stycke glid  
går tre glidtyger till destruktion om man köpt det av våra 
konkurrenter. Hur miljövänligt är det? Vi kan bevisa det 
med tvättester och leveranser vi genomfört. 


