
Allt fler vill fortsätta sin aktiva livsstil långt upp i åren 
och vi på Sakta arbetar med olika hjälpmedel som gör 
det möjligt – med fokus på säkerhet.

Text och bild © Sakta AB 2018 - 2019. 2018:1

Sakta har landets största utbud av rollatorer, käppar, halkskydd, elrullstolar, elscootrar, shopppingvagnar mm. 
Här i katalogen finns ett urval av våra produkter. Hela sortimentet kan du se i vår webbutik på sakta.se. 

Du kan handla i någon av våra två butiker i Stockholm och Kungens Kurva, i webbutiken eller via telefon på 08-650 25 20.
Välkommen! 
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Varför finns Sakta?
Sverige åldras. Många ser åldrandet som ett 
problem. Vi på Sakta ser åldrandet som en fas 
i livet. Precis som andra delar av livet har den 
också många fördelar. Många äldre håller med 
oss och ser till att leva ett rikt och aktivt liv.

Sakta har som mål att hitta produkter och 
tjänster som möjliggör ett aktivt och säkert liv 
för seniorer. Anhöriga och samhällets privata 
och offentliga aktörer hör också till våra upp-
dragsgivare. Vi arbetar med detta därför att vi 
tror att aktiva äldre har en kraft och förmåga 
att utveckla både sig själva och andra. 

Vårt samhälle förändras i grunden när vi lever 
allt längre. Allt i samhället har inte hängt med i 
den utvecklingen. Sakta är en av krafterna som 
vill förändra samhället, i positiv riktning, med 
våra smarta och innovativa produkter för äldre.
Våra samarbetspartners är våra äldre kunder, 
deras anhöriga samt personal i vård och om-
sorg som berättar för oss vad de vill ha i form 
av produkter och tjänster. Vi och våra partners 
ser möjligheter där andra ser problem.

Säkerhet i centrum
När Sakta tar fram produkter har vi säkerhet i 
fokus. Orsaken är att äldre drabbas av olyckor 
i större utsträckning. Olyckorna bland äldre 
ökar från år till år, samtidigt som olyckor i 
trafiken och i arbetslivet minskar.

Detta kommer sig av att de äldre blir flera. 
Dessutom sitter äldre människor inte hemma 
och väntar på att dagen ska ta slut. Äldre per-
soner är aktiva långt upp i åren. Det är utmärkt 
att även 80-åringar gör 10 000 steg om dagen. 
Vårt jobb är att se till att de har halkskydd i 
gott skick och en bra käpp om det behövs för 
balansen. Så tänker vi på Sakta.

I Sverige kan vi mycket om produkter som kan 
främja aktivitet och rörlighet. Och det finns 
också stort kunnande i hur man minskar risken 
för skador i vardagen. Sakta förenar dessa 
kompetenser. Vi vet mycket om produkter för 
rörlighet, men vi vet också hur de ska testas 
och utvecklas för att behålla sin funktion efter 
lång användning.

Rent konkret betyder detta att Sakta har tagit 
fram produkter som är relevanta för att minska 
skaderisken bland äldre, och ser till att de är 
testade, stadiga, stabila och hållbara. Allt för 
att hjälpa äldre personer hitta trygga produkter.

Välkommen till våra butiker.
Sakta – safe and active



På resa
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Varför ska man tvingas vara hemma om man  
har ont i kroppen eller lite balansstörningar? 
Sakta har produkterna som underlättar 
resandet.

Väskor från American Tourister 
Butikerna har alltid American Tourister väskor i flera färger och 
storlekar. American Tourister är Samsonites varuhusmärke. Världs-
garanti och service hos Samsonite i hela världen, till bra priser. 

Hopvikbara käppar och gångstavar 
Classic Canes hopvikbara käppar och 
gångstavar går att packa ner i kabin-
väskan. På sidorna 12-13 finns några 
olika exempel på de käppar vi har.

Hopvikbar gångstav 349:-

ATTO Elscooter  
Många av våra elscootrar är godkända 
för flyget. ATTO är ovanligt praktisk tack 
vare den lätta vikten och smarta hop-
vikta formen. Se elscootrar på sid. 16-17.

Swereco Reserollator 
Denna rollator kan vikas ihop till ett  
litet paket och kan sedan packas ner  
i en vanlig resväska. 

2995:-

OPO resekrycka 
Underarmskrycka som ger mer  
stöd än en vanlig käpp. Går att vika  
och packa ner i resväskan, 55 cm 
hopvikt. Stadig och ställbar.  

Färger: blå och antracit. 650:-

El-rullstol Eloflex 
En favorit för resor till värme. Eloflex är god-
känd för flygresor: vi har alla de intyg man 
behöver. Det går bra att hyra Eloflex per vecka 
eller per månad. Se hemsidan för taxorna. 

Bredvid syns vår bästa resväska 
för Elrullstol, Stokkes Pram-
pack. Rätt storlek och vadderad.  

1495:-



Badrum & Hygien
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Sakta har ett brett urval bad, dusch och hygienprodukter. Flera av 
produkterna är unika och finns endast hos oss. Urvalet speglar önskemål 
och behov från kunder och förskrivare. Alla hjälpmedel är CE märkta och 
godkända enligt det medicintekniska direktivet.

Bad- och duschstolar
Produkter med en stabil konstruktion som garanterar en säker och trygg funktion. 
De har även höjdjusterbara ben som gör det enkelt att ställa in önskad sitshöjd.

Let’s Shower
Duschpall i modern design, gjord för 
att passa små utrymmen. Färg: Vit eller 
svart. Sitshöjd 45-53 cm. Sits: bredd 
36,5 x djup 34,5 cm. Vikt 2 kg.  

895:-

Let’s Sing
Duschpall med en vacker och stabil 
konstruktion samt en skålad sits för  
bekväm användning. Färg: vit eller svart.

845:-
Trådkorg att sätta under stolen 189 kr

Let’s Enjoy
En duschpall särskilt formgiven för att 
underlätta intimvård. Färg: Vit med 
svarta ben. Sitshöjd 42-53 cm. 
Sits bredd 52 x dju 37 cm. Vikt 3 kg.  

1 195:-

Let’s Frisbee
Nytänkande design med en sits som kan 
rotera. Det medför att man kan sitta 
men samtidigt snurra runt i duschen. 
Färg: svart/vit med stålgrå sits. Sitshöjd 
45-53 cm. Sits 37 x 35 cm . Vikt 2,5 kg.

995:-

Back Up
En modern duschstol med arm- och 
ryggstöd där ryggstödet kan justeras i 
höjd samt även tas bort om så önskas. 
Stolen har individuellt höjdjusterbara 
ben vilket gör att den passar bra för 
underlag som lutar. Sitshöjd: 44 - 64 cm. 
Färg: svart eller granitgrå.

1 295:-

Back Up går också att köpa som en 
duschpall där ryggstödet följer med löst 
och sedan kan monteras på vid behov.

895:-



Badrum & Hygien
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Övrig Hygien

Grepp
Vi har flertalet olika grepp alltifrån de som kan fästas enkelt och tillfälligt till mera permanenta 
som fästs med skruvar i t.ex kakel. Vi har hantverkare som kan montera alla produkter i ditt hem.  
Fråga oss om råd. Har du ”behov” så kan du få bostadsanpassningsbidrag. Vi hjälper dig med 
ansökan och med att hitta rätt lösningar. 

Stileo
Proffsigt sugkoppsgrepp med signal 
som visar att den sitter fast ordentligt. 

Finns i längd 40 cm 570:- 
och 50 cm  650:-

Greppet
Ett ”handtag” i modern design som det 
hjälper dig att få ett stadigt grepp vid 
förflyttning i badrummet. Fästes direkt 
i väggen. Håller upp till 227 kg. Färg 
borstad krom.

Rullgreppet exklusive
Toalettpappershållare i borstad krom 
som hjälper dig att få ett stadigt grepp 
vid förflyttning i samband med toalett-
besöket. Fästes direkt i väggen. Håller 
upp till 227 kg. 

Handduksgreppet exklusive
Snygg handduksstång i borstad krom 
som också erbjuder dig som behöver det 
ett stadigt grepp vid förflyttning i bad-
rummet. Fästes direkt i väggen. Håller 
upp till 227 kg. 

Schampogreppet exklusive
Praktisk hylla för det som behövs i badet/
duschen. Fungerar både som förvarings-
hylla och som ett stadigt grepp vid för-
flyttning in och ur duschen/badet. Fästes 
direkt i väggen. Färg borstad krom + 
hylla av sten. Håller upp till 227 kg. 

Duschsits exklusive
Väggmonterad duschpall som går att 
vika upp när den inte används. Fästes 
direkt i väggen. Du bestämmer själv 
sitthöjden. Färg: borstad krom. Storlek: 
457 x 660 mm 

Dusch sandal
Sandalen gör det enkelt att tvätta sig 
under fötterna. Fästes i golvet med sug-
koppar. Hjälper dig med hygienen och 
blodcirkulationen. Färg blå.

299:-

Ryggsmörjare
En populär produkt som underlättar att komma åt på svåra ställen som ryggen. 
Fylls med vätska och fungerar med så kallad ”roll-on”. 

159:-



Rollatorer
Sakta är Sverige största kedja för rollatorer. Förutom produkterna på dessa 
sidor kan du hitta produkter från amerikanska Invacare och svenska Human-
care. Vi kan serva och reparera samtliga fabrikat och vi har korgar och till-
behör till många rollatorer. Du kan provköra rollatorer i bägge butikerna och 
vi rekommenderar att du går vår Rollatorskola där vi lär dig handha din nya 
rollator.

Rollatorn är en viktig produkt
Den underlättar gång och förbättrar konditionen för personer med nedsatt balans, ont i 
höft och knä eller andra tillstånd som påverkar gången. Rollator är också en säkerhets-
produkt och ska ställas in av personer med rätt kompetens och utbildning. Hela vår  
personal är utbildad i hur man väljer och anpassar rollator.

”Fritt Val”
Stockholms Läns Landsting har två system för hjälpmedel. Du kan välja att låna rollator från lands-
tingets Hjälpmedelscentraler. Du kan även välja att köpa rollator själv med hjälp av Landstingets Fritt 
Val rekvisition. Oavsett metod ska du alltid göra en så kallad behovsbedömning hos din vårdcentral 
eller hos någon sjukgymnast, arbetsterapeut eller distriktssköterska. Vet du inte vart du ska vända 
dig kan du ringa till Sakta på 08-650 25 20 och be om  vårt gratis informationspaket om Fritt Val.
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Server
Server-serien förenar flexibilitet, låg 
vikt och robust design som tål att 
användas. Server är gjord i aluminum 
med vikt 6,8 kilo, finns i tre sitthöjder 
(600, 550 och 500 mm) och flera färger. 
Server är lätt att transportera tack vare 
smart låsning. Produkten levereras klar 
för bruk, man behöver bara ställa in 
handtagshöjden med snabblås. Varu-
korg och käpphållare ingår. 

2 500:-, med Fritt Val 0:-.

Athlon 
Är marknadens lättaste rollator. Kon-
struktionen liknar Server, men ramen 
är utförd i ultralätt och snygg kolfiber. 
Totalvikt 5,2 kilo. Athlon har samma 
Smartlåsning som Server och finns i tre 
sitthöjder L (600), M (550) och S (500). 
Finns i färgerna Kolfiber, Vit och Röd. 
Athlon kan förses med extra mjuka 
däck, då kallas modellen Komfort. 
Athlon standard  

5 000:-, med Fritt Val 2 500:- 
Athlon Komfort  

5 500:-, med Fritt Val 3 000:- 

Server HD
Är en förstärkt Server som fungerar i 
mycket tuffa miljöer och med större 
och tyngre brukare som kan väga upp 
till 200 kilo. Vikt är 7,9 kilo. Server HD 
är försedd med tramppedal för att 
lättare ta sig över trottoarkant.  
Finns i Large och Medium. 

3 940:-, med Fritt Val 1440:- 



Let’s Fly
Senaste tillskottet från Trustcare, Let’s Fly, har en ram till-
verkad med en teknik som kallas vattenformning. Processen 
ger en mycket vacker och stark ram utan svetsfogar. Handtags-
höjden ställs enklare med en ny snabblåsning. 10” hjul fram.  

3 895:-,  med Fritt Val 1 395:-

Rollatorer
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Tillbehör & Service   

Butikerna har många tillbehör till rollatorer. Det finns 
ryggband i flera bredder och djup, transportväska och 
extra käpphållare för den som behöver två. 

Service och reparationer utförs i Saktas egen verkstad.

Explorer
har 12” hjul fram och är bredare än vanliga rollatorer för att 
klara ojämnt underlag. Sitsen tål 200  kilo. Smart låsning 
underlättar transport och förvaring. Vikt totalt under tio kilo. 
Explorer finns också i två höjder med sitthöjd 54 resp 62 cm. 

3 895:-, med Fritt Val 1495:-. 

Trionics Walker 12”
Uppsalafirman Trionics gör en hel serie rollatorer för friluftsliv. 
Walker 12” använder det patenterade Synchrohjulsystemet. 
Framhjulen svänger tillsammans, vilket kraftigt underlättar 
gång på ojämna skogsvägar eller kullerstensgator. Många 
fina detaljer hämtade från tävlingscykeldesign. 

8 900:-, med Fritt Val 6 400:-

Let’s Go Out 
Är den klassiska utomhusrollatorn från Trustcare. 10” stora 
framhjul, dold bromswire och snygga ramar är viktiga design-
inslag. En mycket kompakt rollator som också kan passa 
inomhus. Finns i svart, beige och röd.

2 895:-  Med Fritt Val  395:-.

Malmöföretaget Trustcare 
är Europas erkända ledare i 
rollatordesign. Många av våra 
brukare frågar efter märket, 
de gillar Trustcares moderna 
och attraktiva design.

Trustcare Tillbehör & Service 

Butiken har tygkorgar, ryggband och käpphållare till 
alla Trustcare. 

Service och reparationer utförs i vår egen verkstad, 
som är auktoriserad av Trustcare.

Fritt Val  
rekvisitions- 

belopp för  
utomhusrollator  

är 2 500:-



Rollatorer
Inomhusrollatorn är smalare än utomhusmodellerna 
och har mindre hjul.

Pixel
är vår nya rollator för inomhusbruk. Pixel är enkel att 
bromsa även om man går upp på natten tack vare stora 
synliga bromshantag. Bricka och tygkorg ingår.  Finns i 
vit, brun-brun och svart-silver. 

2 395:-, med Fritt Val 995:-

Fritt Val  
rekvisitions- 

belopp för  
inomhusrollator  

är 1 400:-

Let’s Go 
är Trustcares klassiska inomhusrollator. Här ingår korg och 
bricka som standard. Lets Go finns i träfärgat, beige-silver, 
svart-silver, svart-svart och rött.

1 989:-  Med Fritt Val  589:-

Hembesök
 
Sakta kan komma hem till dig så att du får 
prova produkter i din hemmiljö eller där du vill.  
Vi gör hembesök med Rollator, Elrullstolar, 
Kombiprodukter och Elscooter. 
Du ringer eller mailar till oss för tidsbokning. 

Alla våra produkter går att köpa vid hembesöks-
tillfället, och man kan betala med kontokort. 
Det finns förstås inget köptvång. 

Köp fungerar precis som i våra butiker. Du har 
precis samma öppet köp om du ångrar dig och 
samma garantier gäller. 

Det blir ibland ganska hårt tryck på tiderna, 
så det är bra att ringa oss i förväg för att få 
tider som passar. 
  
Ring 08 -  650 25 20 eller boka@sakta.se  

8



Kombiprodukter

9

Sakta har ett stort antal stolar som kombinerar rullstol 
och rollator. Vi har även konventionella rullstolar, både 
för köp och för uthyrning.

Rullstol Rollz
Rollz Motion förenar rollator med transportrullstol. Du kan 
gå så länge du orkar, för att sedan omvandla Rollz Motion 
till rullstol. Den personen som följer med dig kan sedan 
skjutsa dig, precis som i en vanlig rullstol. Omvandlingen 
gör man helt utan verktyg. Rollz Motion har bra sits och 
bekväm dyna. Den går att vika platt och transportera i bak-
luckan på bilen. Transportväska finns som tillbehör. 
Rollz Motion finns i flera fina färger, se vår hemsida.  

9 950:-
Fritt Val för Rullstol med Vårdarebroms kan användas för 
Rollz Motion. Då blir den helt utan kostnad för brukaren.

Wheelator
Whellator är en tredje variant på en kombinerad rollator 
och rullstol. Du använder den som rollator så länge du vill 
gå. Sedan kan man sätta sig på Whellator och dra sig fram 
med 24” rullstolshjul. Denna princip kallas för aktiv rullstol. 
Wheelator kombinerar alltså rollator med aktiv rullstol.  

9 995:-
Fritt Val för Rullstol med Vådarebroms kan användas för 
Wheelator. Då blir den helt utan kostnad för brukaren.

HFK Kombi
Denna produkt är också en kombination av rullstol och  
rollator. Totalvikten är 9.15 kg. HFK är mera en konventionell 
rollator. När man vill åka rullstol kan man svänga ut fot-
stöden och sätta sig på sitsen. Den som skjutsar använder 
sedan rollatorns handtag och broms. Max vikt 136 kilo.  

5 995:-
Fritt Val för Rullstol kan användas även på HFK Kombin.  
Då blir den helt utan kostnad för brukaren. 
Det går också bra att använda rekvisition för rollator,  
då blir mellanskillnaden 3495:-.

Sakta har också ett sortiment av konventionella rullstolar från Invacare. 

Vi har både 24” aktiva stolar och stolar med transporthjul (där man inte kan dra sig fram själv med 
händerna på rullstolshjulen). Priserna börjar på 10995:-. Stolarna finns i många bredder och färger. 

Ring oss för mera information. 

Hos Sakta kan du alltid korttidshyra rullstolar och kombinationsstolar.



Elrullstol & Balansstol
De moderna elrullstolar som säljs hos Sakta drivs av effektiva elmotorer 
som driver bakhjulen var för sig. Rullstolen styrs med en joystick. 
Stolarna är mycket lätta, och väger alla under 30 kilo (den lättaste väger 
under 20). Stolarna kan vikas platt för transport i bil eller flyg. De drivs 
med slutna litiumbatterier som uppfyller flygbolagens krav för säker 
transport med flyg.

Eloflex är det mest kända märket  
för Elrullstol. 
Stolen L har bakhjul med storlek 10” (ca 
25 cm) och klarar backar och viss snö och 
slask. Inomhus är den smidig, största 
breddmått är ca 60 cm. 
Modell L+ har dubbla borstlösa  
motorer som driver 12” bakhjulen,  
med styrka 250 W. 
Till Eloflex finns överdrag, nackstöd, 
resväska och s k kompisstyrning  
(så att någon kan gå bakom och styra). 
För priser på Eloflex, se hemsidan. Modell L+ Modell L

Elrullstolar från TopMedi. 
Stolarna från TopMedi finns i två format. Den mindre stolen, TopMedi 9,  
väger 19 kg utan batterierna. Bakhjul i storlek 9”. Borstlösa motorer,  
2 x 200 W. Dubbla batterier och laddare ingår. 
TopMedi 12 är den större modellen med 12” bakhjul, också med 2x200 W,  
vikt 28 kilo.

TopMedi 9. ord.pris 27 000:-
TopMedi 12. ord.pris 29 000:-

Balansstolen Nino 
Stolen Nino från franska Nino Robotics är en autobalanserande stol och 
fungerar på samma sätt som en Segway. Man lutar överkroppen fram för 
fart framåt, och bak för att röra dig bakåt. Styrstången används för att 
styra höger-vänster. I köpet ingår en omfattande utbildning i hur man kör 
Nino. Utbildningen är obligatorisk.
Stolen finns med svart eller vit stomme, och kan utrustas med dekorsidor 
i transparent blått, grönt eller rött, och även ljust och mörkt trä (se bilden, 
för flera varianter, se hemsidan).
Stolen är mycket kompakt och kan framföras i mycket trånga utrymmen. 
Effekten är hela 2,7 kW. Vikt 48 kilo. Godkänd för transport på flyg. 

På vår testbana i Kungens Kurva finns det möjlighet att provköra Nino och elrullstolarna.

För närvarande omfattas inte mindre elrullstol av Fritt Val i Stockholm, medan Fritt Val gäller för elrullstol i 
Sörmland. Nino täcks av Fritt Val i Stockholm. 
Samtliga produkter på sidan kan vara föremål för elfordonspremie, via  
Naturvårdsverket. Premien är 25% av inköpspriset, dock max 10 tkr.
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Låt dig inte begränsas!
Att kunna röra sig fritt och utan hjälp. Att ta lite längre promenader 
eller få med sig det man handlat utan att behöva bära tungt. Det är 
vad en eldriven promenadskoter kan göra för dig. Självklart är alla 
våra Promenadskotrar CE-märkta.

Fritt Val
Stockholms Läns landsting har Fritt Val av hjälpmedel. Det innebär 
att du kan få bidrag för inköp av din personliga produkt (efter 
behovsbedömning). Bidraget varierar beroende på produkt. För 
Elskoter kan du få 28 000 kr eller 34 000 kr. Kontakta oss för gratis 
informationspaket om Fritt Val.

Åk på      promenad!

Allround SW 3100
En promenadskoter för längre turer med inbyggd laddare
Med elfordonspremie 17 925.- 
Ord. pris 23 900.-

“Bluesmobile” Louise Hoff sten om sin SW 3100
“– Det är skönt att kunna förfl ytta sig på ett smidigt sätt, 
spara på orken så att man kan vara mer aktiv i livet! 

25% Elfordonspremie

Du får 25% i rabatt av staten för att köpa 

en Elscooter eller en El-rullstol hos oss. 

Vi garanterar rabatten.

“– Det är skönt att kunna förfl ytta sig på ett smidigt sätt, 
spara på orken så att man kan vara mer aktiv i livet! 

Flexibel SW 1000F
Ultralätt ihopvikbar med ett lätt och kraftfullt litiumbatteri.
Med elfordonspremie 18 675.-
Ord. pris 24 900.-

Allsidig SW 1250
Stadig mellanstor promenadskoter
Med elfordonspremie 18 675.-
Ord. pris 24 900.-

Populära tillbehör
Vi har ett stort utbud av tillbehör till våra promenadskotrar som käpp- och rollatorhållare, golfbagshållare och kapell med mera.

För två SW 1400
En promenadskoter för tuff a tag och lite svårare terräng. 
Med elfordonspremie  fr. 26 175.-
Ord. pris från 34 900.-

Smidig SW 1000L
En promenadskoter som verkligen är kompakt och mångsidig.
Med elfordonspremie 12 675.-
Ord. pris 16 900.-

Välkommen in!
Alla våra Promenadskotrar fi nns att köpa hos vår återförsäljare Sakta, www.sakta.se, i Stockholm. Se dem och provkör i butikerna på 

Fleminggatan 67 och Månskärsvägen 1, Kungens Kurva.

Hela denna sida är en annons.



Scooter
Elscootrar är små eldrivna fordon. Storleken varierar från extremt små 
och lätta (under 30 kg) till mellanstora (kring 60 kg) med mera komfort och 
räckvidd, fram till de riktigt stora elscootrarna (vikt över 90 kilo) som i det 
närmaste är små elbilar eller elmopeder med begränsad fart. 

Det de har gemensamt är att elscootrar passar bra  
för personer som har svårt att gå långa sträckor. De 
är enkla att köra, alla som styrt en cykel eller en bil 
klarar av att köra elscooter. Samtliga har laddings-
bara batterier som kopplas till hushållselen. 

I lagens ögon är detta en cykel, med tillägget att  
den kan framföras lagligt inne i köpcentra, på 
trottoar och andra platser där personer går. 
Körkort behövs inte. Scootern försäkras som en 
cykel: Hemförsäkringen ger ett grundskydd som 
kan förstärkas om man vill.

Sakta är stora på elscooter och det beror på att 
vi har ett mycket större samlat utbud än andra 
säljställen. I bägge våra butiker kan du provköra 

alla de elscootrar som vi säljer. De flesta modeller 
finns också hemma för omedelbar leverans. Under 
den ljusa årstiden kan dock efterfrågan bli stor, så 
det är klokt att vara ute i god tid.

Två sorters bidrag finns för elscooter. 
• Landstinget i Stockholm och Sörmland har så 

kallat Fritt Val bidrag, som du får om vården be-
dömer att du behöver en scooter för din hälsa.  
Se sidan 8 för mer information om Fritt Val. 

• I hela landet finns också Naturvårdsverkets  
Premie för Elfordon. Denna premie söks med en 
enkel blankett. Du får tillbaka 25% av inköps-
priset, max 10 000:-. Röda priset vid varje  
scooter visar priset efter avdrag för premien.

Sporty
48 kilo. Delbar. 6 km/h.

15 900:-   11 925:-

Flexy
Låg vikt, endast 28 kilo. 

Hopvikbar. 5 km/h.

15 900:-   11 925:-

City Star
97 kilo. Fjädrande hjul. 
11 km/h. 

29 000:-   21750:-

Runner 2
97 kilo. Kompakt med  

fjädring på alla hjul. 11 km/h. 

35 000:-   26 250:-
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Atto
30 kilo. Lång räckvidd, hi-tech, 
litiumbatteri. Delbar, vikbar.  
6 km/h.

39 900:-   29 925:-

Promenadscooter SW3100
76 kilo. Stora hjul. 15 km/h.

23 900:-   17 925:-

Invacare Colibri
44 kilo. Delbar. 6 km/h.

Se vår hemsida för pris.

Orion Metro
110 kilo. Fjädring. 10 km/h.

27 989:-   20 992:-

Pegassio
116 kilo. 1,3 kW motor. 15 km/h.

34 000:-   25 500:-

Invacare Leo
83 kilo. Delbar. 8 km/h

Se vår hemsida för pris.



Royal Capri 
45 liter säck med termofack. Ord. pris 1250:-

Royal Florenz
45 liter säck med termofack. Ord. pris 1250:-
Royal Ipek
40 liter termosäck. Ord. pris 1550:-

Shoppingvagnar
Sakta säljer shoppingvagnar från tyska och europeiska marknadsledaren  
Andersen. Samtliga vagnar är ”Made in Germany” och alla har tre års garanti. 

Varför är Shoppingvagn viktigt ur säkerhetssynpunkt? 
En bra shoppingvagn minskar belastning på kroppen under turer till och från butiken. 
Dessutom förbättrar shoppingvagnen balansen för äldre. Sakta har speciella vagnar som 
kan skjutas framför sig, något som hjälper personer med lättare balansstörning.

Andersen förnyar sortimentet regelbundet. 
Be att få en folder med aktuellt sortiment i 
butiken. Här några av våra toppsäljare. 

Kom ihåg att praktiskt taget alla chassi kan 
kombineras med alla säckar. Det betyder 
att vi kan bygga ca 600 olika vagnar åt dig i 
butiken eller på hemsidan.

Royal 
Royal serien bygger på ett stadigt chassi i alumi-
nium som tar sig fram både i snö och på grusväg. 
Handtagshöjd 107 cm. Hjulbredd 47 cm. Chassit 
kan vikas helt platt. Finns med hela sju olika 
hjulvarianter i storlekar 25 cm och 29 cm samt 
trappgående. 

Royal Hydro 
Royal-chassit kombinerat med säcken Hydro är 
vår storsäljare – en klar favorit. Hydro rymmer 
56 liter och har flera ytterfack samt ett separat 
kylfack. Säcken Hydro finns i fyra färger: röd, 
grön, turkos och svart. 

Ord. pris med 25 cm kullagerhjul  1650:-  

Ord. pris med 29 cm kullagerhjul 1750:-.  

Art.nr.: 167-036-070 röd och 167-036-080 Svart

Exempel på Royal chassit med andra säckar:
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Shoppingvagnar

Alu Star
Ett 40 cm brett aluminiumchassi med  
20 cm hjul. Perfekt i stan och i trånga 
butiker. Teleskopiskt handtag, regler- 
bart från 100- 111 cm. Låg vikt.  
Här med säcken Riva, 43 liter med  
extra väderlås upptill.

Art nr115-111-80 Alu Star Riva 1050:-

Scala Plus 
Aluminiumchassi med 15 cm hjul.
Smidig shoppingvagn som är särskilt 
populär hos enpersonshushåll i stan. 
Chassit kan vikas helt platt och har 
smarta krokar som gör att vagnen kan 
hängas på butikens kundvagn. Här 
med favoritsäcken Petit som rymmer 
30 liter och separat kylfack.  
Finns i två färger: svart och röd.
Art nr 133-010-80  

Scala Plus Petit svart. 850:-
 

Tillbehör
Många Andersen vagnar 
kan kopplas till cykel.

Quattro är vagnen som 
du kan dra efter dig eller 
skjuta framför dig.  
Utmärkt för den som har 
lite ont i axlar och rygg. 
Quattro ger inte stöd som 
en rollator. Läs mera om 
fyrhjuliga shoppingvagnar 
på hemsidan sakta.se

Quattro Senta 
Svartlackerat stålchassi med 20 resp. 15 cm hjul.Spårbredd 42 cm.  
Höj-och sänkbart handtag. Quattro kan kombineras med fem olika 
säckar. På bilden till höger säcken Senta som rymmer 47 liter.

Art nr 185-028-80 svart. 950:-
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Ortoser

Handledsortos Elements  
Avsedd för behandling av lindrigare 
besvär i handen. Bandaget begränsar 
röligheten i leden och ger stöd genom 
en inbyggd skena. Finns i många stor-
lekar, se hemsidan eller besök oss i 
butiken. 
Prisex: Handledsortos Vänster  

Medium, Art CAM341031012  259:-

Ryggortos Elements 
Denna ortos hjälper när man har lindriga 
ryggbesvär. Ortosen fungerar som stöd- 
korsett och ger viss stabilisering av länd- 
ryggen. Den ger lätt kompression och  
värme. Ortosen finns från Small till  
XX Large. Se hemsidan eller butiken.
Prisex: Ryggortos XL, 

Art CAM341020014  490:-

Knäortos Elements 
Denna ortos hjälper mot tillfälliga 
smärtor och inflammation i knäet.
Den ger stöd, lätt kompression och 
håler leden varm. Den finns i många 
storleker. Ta mått över knäet och se 
sakta.se eller besök butiken.
Prisex: Knäortos Large, 

Art CAM341060013  259:-

Många gånger kan kroppen behöva stöd för att snabbare läka mindre skador 
på leder. Stödortoser var tidigare gratis via sjukvården men numera delar 
landstingen inte ut ortoser.  Sakta har därför tagit in ett stort sortiment från 
marknadsledande svenska Camp. Se hela utbudet på hemsidan.

Stärkevästen 
Stärkevästen ger dig en bättre hållning genom 
att träna upp din hållningsmuskulatur.

Västen ger stöd åt axelpartiet och gör att 
musklerna i rygg, axlar och nacke får arbeta 
i en korrekt position. När dina egna muskler 
stärks, minskar även eventuell smärta i  
dessa områden.

Västen är tillverkad i mjukt material för  
att vara bekväm att använda, samtidigt  
som den är enkel att ta på och justera. 

Storlekstabell
S  60-78 cm
M 70-85 cm
L  80.86 c m
XL 90-106 cm
XXL  100-115 cm

Mät omkretsen på din bröstkorg med ett 
måttband. Mät under brösten. 

Prova den i våra butiker eller beställ via hemsidan, www.sakta.se   995:-
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Rectangular  
Rimfree
Den avlånga linsen är gjord  
för läsning och saknar ram.  
Väger endast 160 g. LED-belysning,  
batterier ingår. Linsmått 120x70 mm.

Art nr RM-77 249:-

LumiDome Plus  
Kallas ibland för ”lässten” och är en 
speciell sorts lupp som du kan lägga 
direkt på tidningen eller boksidan. Den 
ger ett vidvinkelseende som många 
uppskattar. 3 x förstoring. Finns i två 
storlekar. Diameter 70 mm,  vikt 160 g. 

Art LD-75   249:-

Storleken mindre, diameter 60 mm. 

Art LD-33  149:-

Sakta har ett brett sortiment av förstoringsglas och läs-
hjälpmedel. Här visar vi ett litet urval av produkterna. 
Vårt kompletta sortiment finns på hemsidan sakta.se

Magnigrip 
4 x förstoringsglas kopplad till pincett. 

Art MG-55. 99:-
Magnigrip finns också med LED- 
belysning. Batteri ingår. 

Art MG-88 189:- (ej i bild)

Perfekt för  
resan!

Lumiloupe  
Stor rund lupp med 5 x förstoring.  
Ställs direkt på t ex en tidning. Kräver 
belysning från sidan. Diameter 70 mm. 

Art LL-77  189:-

Utmärkt  
för korsord!

Magnilook  
Lupp med halsrem. 2 x förstoring. 
Fodral ingår. 

Art LK-10 69:-

Page Magnifier 
Styv sk Fresnell lins,  
utmärkt när man ska lösa korsord, 
läsa karta eller liknande. 2 x förstoring.

Art DM-21 139:-

DeskBrite–200 
Prisvärd 2X förstoringslampa med 
diameter 100 mm och LED-belysning. 
Den används med batteri eller batteri-
eliminator (ingår ej). Står stadigt på 
foten, böjbar hals. Perfekt för hobby 
och läsning.  

Art nr LM20    539:-

Clip & Flip 
Knäpps fast på glasögon och ger 1,5 x 
förstoring. 

Art CF-10    139:-

Rimfree 
2 x förstoringsglas utan ram, diameter 
90 mm. Med greppvänligt handtag.

Art RM-90 139:-
Samma glas med LED lampa. 

Art RM-95 199:-

EzRead 
Kopplas till en TV eller dataskärm. För-
storar mycket mer än handhållna glas 
och passar därför de med allvarligare 
synstörning. På en 17” skärm ger den 7 
x förstoring och på en 32” skärm 13,5 x. 

Art nr  DR-300 1089:-

Förstoringsglas



Käppar
Besök våra butiker i Stockholm, Kungens Kurva och på nätet för Nordens 
största utbud av käppar. Personalen kan hjälpa dig välja käpp, ställa in käpp 
med rätt längd och förse dig med rätt tillbehör. Vi har vikbara käppar, fasta 
käppar, teleskopiska käppar, dekorativa käppar, gångstavar, resekryckor och 
ett stort utbud av handledsband, doppskor och väskor för käppar.

Brun herrkäpp med filigrandekor Stiligt mörk krycka i 
glanslackad kastanj. Doppsko i gummi. Längd 92.  

Art CC-1727, 349:-

Klassisk träkäpp med dekor runt kragen. Doppsko i gummi.
Finns i längd 87cm och 92 cm. Art CC-3205, CC-3204  349:-

Fasta käppar
Sakta har ett stort utbud fasta käppar. Det finns fördelar: 
fasta käppar är lätta och starka. De saknar rörliga delar så 
inget kan slitas ut eller gå sönder. Nästan alla är gjorda i trä. 
Det finns många intressanta stilar och varianter. Här några 
av våra mest populära.

Jumbo Derby är vår längsta käpp, 113 cm, och även den 
med största kryckan. Passar de allra största herrarna.  

Kastanjeträ.  Art CC-1748 475:-

Käpp med kromat handtag. Betsad blå med massivt 
handtag, 16 mm stav. Längd 97 cm, kapas för kortare  
personer. Finns även med snyggt naturfägat träskaft.  

Art Pop-257260 (blå), Pop-257261 (Natur), 790:- 
 
Klassisk böjd krok, lätt att bära på armen när man  
behöver ha bägge händerna fria. Finns i dammodell med 
längd 87 cm och herrmodell med något större diameter  

och längd 92 cm Art. CC-3120 / CC-3121. 189:-

Softgrip käppar
Dessa modeller har gummiöverdraget handtag. Skönt att 
greppa och fungerar som käpphållare när man ställer käp-
pen mot butiksdisken eller bordskant. Handledsband ingår 
som standard.

Art  SA1401, längd 81 - 91 cm, diameter 19 mm, svart.  395:-
Art SA1402, längd 77 - 87 cm, diameter 16 mm, svart blom-

mönster.  395:-

a

b

d

c

Vad är rätt höjd på en käpp?
En käpp bör ha rätt längd 
för att ge bra stöd och av-
lasta kroppen. Hitta benet 
som sitter på utsidan av 
handleden. Stå i dina var-
dagsskor, låt armen hänga 
rakt ner. Höjden från golvet 
till handlovsbenet är rätt 
längd för din käpp.

Hur ställer du in längden på din käpp? 
Håll in den mässingfärgade knappen (a) på 
käppen, nära kryckan. Justera sakta mellan 
de olika lägena. På vissa käppar finns en 
låshylsa (b) som du kan dra åt för att låsa 
käppen i rätt läge.

Hur viker du käppen?
Börja med att sätta händerna vid (c) 
och (d) på ömse sidor om skarven längs 
ner. Dra isär, vik käppen och håll båda 
delarna i vänsterhanden. Gör samma 
sak vid nästa skarv. När käppen är hop-
fälld, sätt en gummisnodd runt om.

           DU & DIN KÄPPFAKTA
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Blommig smal käpp
Käpparna har diameter 16 mm. Ställbar mellan 77-85 cm. Krycka i genomfärgad polymer. Finns i färgerna: 

4616A  Autumn Gold
4616B  Summer Floral
4616C  Pink Floral
4616E  Green Floral
4616F  Black Floral

Art 4616  499:-

Blommig käpp 
Denna käpp har diameter 
19 mm och är längre än 
andra damkäppar. Ställbar 
mellan 82-92 cm. Guld-
dekor. 

Art 5003 550:-
5003F Black Floral  
5003G Purple Floral
5003H Blue and Green Floral 

5003J Multicolored Floral
5003K Red Grapes

F
G H

J K

A B C E F

Hopvikbara käppar är gjorda av fyra eller fem sektioner som hålls ihop av ett starkt gummiband inuti. De behöver inte 
monteras, utan dras ut automatiskt av gummibandet. Man får vika ihop dem för hand när de ska läggas undan i väskan eller 
fodralet. Starka och nästan lika styva som en fast käpp. Alla tål 100+ kilo. Väl mellan smalare (kring 16 mm diameter) och 
grövre (kring 19 mm). Materialet är alltid lättmetall eller kolfiber. Vikten är alltid 300-400 gram.

Hopvikbara käppar

På SAKTA har vi också tillbehör, t ex käpphållare, reflexer, doppskor med 
och utan dubb, handledsband och fodral. Här några exempel:

Käpphållare Ingrid
Fjäderstål, överdragen med gummi, monteras 
utan verktyg. Med reflex i vit, blå, röd, gul, grön 
eller svart. Passar alla våra käppar. 

Art 7460, ange färg. 90:- 

Vi har många doppskor för både inom- och 
utomhusbruk. Vi monterar gärna och utan 
kostnad. Ta med käppen till butiken.

Handledsband
Art 96970 svart.  
Art 96971 brun. 39:-

Doppsko med dubb
Nu i tre storlekar: 13-17 (för s k damkäpp), 
16-22 (för ”normaltjocka” käppar)   
och 21-27 (för bastanta herrkäppar). 

89:-

Käpptillbehör



Skor & Halkskydd

Metro  med dubb 1795:- 
med Michelin 1595:- 

Sakta har kanske landets största utbud av halkskydd, och 
även halkskyddsskor. Ta med de skor du använder vintertid, 
så hjälper vi dig hitta rätt. Här är några exempel.

Icebug
Icebug är en svensk skoproducent som är experter på skor med halkskydd.  
Icebug är känd för BUGrip skor, d v s skor med dubbar i hårdmetall över hela 
sulan (se övre bilden). Numera finns Icebug även med sulor i Michelin® gummi. 
Skillnaden märks mest på vattentäckt is. Där behövs BUGrip-skornas dubb för 
att få bra fäste. På torris och packad snö är Michelin-skorna ganska likvärdiga 
och på barmark är de överlägsna.
Skorna kommer till våra butiker omkring den 15 oktober. 

Sandy – vårt dubbfria alternativ. Skyddet 
bygger på en keramisk sula som ger bra 
grepp på is. Vändbar med dubbla slitytor. 
Den går att använda korta stunder på 
barmark och inomhus t ex i butik men den 
slits ut fortare än de dubbade varianterna.  
Gummi i stommen, dras över sulans kant. 

Storlek S, M och L. 119:-/par

Tvärstopp 
”Bäst i test” i 
Veteranen 2012. 
Fästs runt foten med kardborreband. 
Finns i storlekarna: Small, klackbredd 
4-5 med 4 dubb, Art LS101S. Medium 
36-40, klackbredd 6-7 med 4 dubb, Art 
LS 101M. Large 41-44, klackbredd 7-8 
med 5 dubb, Art LS 101L. Extra Large  
>45, klackbredd 9 med 5 dubb, Art LS 
101XL.  

I lager hela året. 239:-/ par.

Sportgrip
Svenskt halkskydd med smidig gummi-
blandning. Bra för promenad och jog-
ging.  Extradubb medföljer.Finns i en 
storlek M/L och flera färger. CE märkt.

Art BGY500303BL. 199:-

Ivalo  med dubb 1795:- 

Halkskydd Se hemsidan för flera modeller.

20



Tofflor

21

Herrtofflor

Albert
Klassisk toffla som formar sig efter 
din fot tack vare ett inre mjukt ”foam”-
lager. Det motverkar även tryck på 
ömma punkter som andra hårda skor 
kan göra. Storlek 40-47. 

Charles
Charles har en innersocka i ”foam” 
som formar sig efter foten och ger 
extra skön komfort. Storlek 40-47. 

Chris 
En toffel som passar dig med bredare 
fötter. Den är lätt att ta på och av. 
Insida med frottéfoder. Storlek 40-47. 

Lewis 
Lewis har en innersocka i ”foam” som 
formar sig efter foten och ger extra 
skön komfort. Stolek 40-47. 

Luke
Med öppen häl så du lätt kommer i 
toffeln. Storlek 40-47. 

Peter
En toffel som passar dig med bredare 
fötter. Lätt att ta på och av med flexi-
belt kardborreband över vristen. Insida 
i ”foam” som formar sig efter foten och 
värmande fleece. Storlek 40-47. 

Wrap
Extra bred herrtoffel som kan tas på 
och storleksanpassas med kardbor-
reband på två ställen. Dels kan skon 
öppnas och regleras i hälen, och dels 
kan hela plösen lyftas upp och regle-
ras över vristen. Storlek 37-47.   

Damtofflor

Carmen
Lågt skuren för att inte skava på 
känsliga fotknölar. Med en V-formad 
ovansida som gör den extra lätt att ta 
på och av. Insidan är mjuk ”foam” som 
formar sig efter foten och avlastar där 
andra skor kan trycka. Storlek 37-41. 

Cherish
En toffel för känsliga fötter som även 
är lite bredare.  Ett stort kardborre-
band öppnas eller dras åt för att hålla 
tofflen på plats. Storlek 37-41. 

Eden
Har du svårt att böja dig är det här 
innerskon för dig. Bara att sticka in 
foten. Insidan är i mjuk fuskpäls och 
utsidan  en kombination av stickat 
och syntetmocka i microfiber. 

Hug
En tvåfärgad innesko som är lätt att 
spänna åt så den sitter rätt på foten. 
Insidan är mjuk ”foam” som formar sig 
efter foten. Sulan har lätt vaniljdoft.
Storlek 37-41. 

Hush
En innesko med ”foam” stoppning för 
maximal komfort. Elastisk rem får 
skon att sitta säkert och ger perfekt 
passform. 

Tofflor med mjuk sula i äkta gummi som ger ett stadigt 
grepp på golv. Designade och tillverkade i England. 

Tofflorna har äkta fotkomfort med läst, häl och sula. De finns i flera modeller  
och färger.  Flera av modellerna har en utsida av syntetmocka i microfiber och  
ett mjukt, isolerande inre som gör att de passar bra för personer med dålig blod- 
cirkulation. Flera av modellerna är justerbara i häl och över vrist vilket gör att de  
går att anpassa till fötternas olika förutsättningar – ja till och med dagsform.

Unisex toffla

Enfold
En unisex sko som kan tas på och 
storleksanpassas med kardborre-
band på två ställen. Dels kan skon 
öppnas och regleras i hälen, och dels 
kan hela plösen lyftas upp och regle-
ras över vristen. Storlek 37-47. Färger: 
Burgund (bilden) och marinblå 
Finns även i en extra bred modell.

Repose
Vår storsäljare bland damtofflor. 
Insida i mjuk, varm teddy och ”foam” 
stoppning som formar sig efter foten. 
Storlek 37-41. 



 

Sakta har ett stort utbud av 
funktionsmöbler från tyska 

Himolla. Gemensamt för produkterna är att de 
reser sig, för att göra det lättare att komma i 
och ur möbeln. 
Dessutom har de flesta lutbara ryggstöd, höj- och sänkbara benstöd och i 
vissa fall ställbara nackstöd. Motorerna är naturligtvis tyska. Hela produkten 
byggs i Himollas fabrik utanför München. Vissa av de mest populära 
fåtöljerna har vi i lager eller för snabb leverans. Om du vill  skräddarsy en 
stol med någon av de otaliga klädslar i tyg och läder som finns att välja 
     på, så finns viss leveranstid. Besök våra utställningar i Stockholm och  
            Kungens Kurva för att känna på komforten och kvalitén.

Funktionsmöbler
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Quartett 9107 
är vår instegsmodell. En produkt som trotts sitt låga pris har 
fullgod kvalité. I denna fåtölj drivs samtliga funktioner med en 
motor vilket gör stolen lättare och enklare. Fjärrkontrollen har 
bara en knapp för upp och en knapp för ned, vilket uppskattas 
av en del kunder. Uppresning är standard.

Art 9107 i tyg 11 900:-,  i läder från 14 900:-.

Cumulus 7662
är en klassisk fåtölj i trä. Armstöd och sidor är utförda i massiv 
bok. Man kan välja mellan ett tiotal olika färger på träet och 
hundratals varianter på tyg och läder. Stolen har en motor och 
uppresning. Finns i tre måttvarianter med sitthöjd och sitt-
bredd 46H/59B, 49H/62B och den extrabreda 49H/68B.

Art 7662 i tyg 22 900:-, i läder 24 900:-.

Cumulus 8300  
är en basmodell som kan utformas i oändligt många varianter. 
Den är bekväm med bra lutning och greppvänliga armstöd. 
Man kan få den i en modell S med sitthöjd 42 cm och en  
modell L som har sitthöjd 48 cm. Den har dubbla motorer  
vilket betyder att ryggstödets lutning och benstödets vinkel 
kan styras vara för sig. Uppresning är standard.

Art 8300 i tyg 15 900:-, i läder från 18 900:-.
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Senator 7755
Denna modell är optimerad för rullstolsanvändare. Den kan 
utformas på ett sätt som styrs i detalj utifrån användarens 
behov. Värstingsmodellen har fem motorer som styr ryggstöd, 
benstöd, sitthöjd fram, sitthöjd bak, samt sittdjupt. Som till-
val finns massage, värme i sits och rygg samt svankstöd. För 
samtliga gäller att armstödet kan skjutas undan samtidigt 
som sitthöjden kan ändras för att bättre passa rullstolen.
Kontakta oss för prisförslag.

Quartett 9010
Vår kanske mest sålda modell. 9010 är en mera kompakt 
möbel som finns i olika storlekar för höjd/bredd: 41H/49B, 
48H/49B och 48H/54B. Nackstödet kan justeras manuellt 
vilket gör det extra bekvämt att luta sig bakåt men samtidigt 
se på TV. Dubbla motorer och uppresning är standard. 

Art 9010 i tyg 18 900:-, i läder 21 900:-. 
Tillkommer 1000:- för den extrabreda varianten.

Easy Swing 7627
Produkten har snurrfunktion och finns i fem grundmodeller, 
från XS till XL (sitthöjd 42 upp till 52cm). Den säljs normalt 
med två motorer och uppresning men kan beställas i en variant 
där även nackstödets vinkel styrs med en motor. Till Easy 
Swing hör också ett system med laddningsbara litiumbatterier. 

Art 7627 i tyg från 27 900:-, i läder från 30 900:-. 

Batterisatsen med laddare kostar 2 900:-.

Cosyform 7619
Ännu en serie med snurrfåtöljer och modern design. Cosyform 
finns med många baser. Kan fås med upp till fyra motorer och 
finns även i en manuell version för den som vill ha stolen utan 
uppresning. Fåtöljen i bild har läderklädd bas, som är tillval. 
Prisex: Cosyform med fyra motorer och stjärnfot 

               i tyg 31 900:-, i läder från 33 900:-.
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