
Ge dina möbler
unika hjul



TENTE hjul för möbler
TENTE får dina möbler att rulla. Eftersom olika möbler ställer 
olika krav på sina hjul har TENTE ett brett utbud av hjul i olika 
storlekar. Men det är inte allt - vi kan hitta en lösning på snart 
sagt varje problem eftersom vi inte bara utvecklar hjul - vi 
skapar rörlighet.

Se själv
Följande sidor ger en bra bild av våra hjul, design-  
möjligheter och speciallösningar. Vi hjälper dig gärna att 
hitta det mest passande hjulet eller mobilitets- 
lösningen för just ditt behov och användningsområde.

Från standard till unika hjul:
vi kommer att hitta rätt hjul för dig!



Designa
dina egna hjul!

Upptäck något helt nytt:
Vår populära hjulserie TENTE LINEA kan nu i ännu högre 
grad skräddarsys för att möta just dina önskemål. Bara 
fantasin sätter gränser...

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!

Unik design
Anpassa hjulen till din produkt eller 
omgivning. Välj form och ge dem ett ut-
seende baserat på dina egna mönster eller 
bilder. Designen kommer garanterat att 
väcka uppmärksamhet.

Ökad igenkänning
Välj färg och form på hjulen för att matcha 
ditt varumärke. Tryck din logotyp på dem, 
så är ditt varumärke alltid i blickfånget.

Lättare att hålla ordning
På sjukhus, hotell och i butiker kan en 
avdelningsspecifik design bidra till att  
möbler och applikationer stannar på sin 
rätta avdelning.

Snabbt förverkligande från 
idé till produktion
Utnyttja våra tjänster - vi ger dig gärna råd 
och tips och tar snabbt fram ett prov på ditt 
personliga hjul.



Nya designmöjligheter
TENTE smiles :-)



Dra fördel av en ny designidé, unik i 
sitt slag i hela världen. TENTE smiles 
:-) är ett hjulsortiment som har 
tagits fram särskilt för barnkamma-
rens färgglada och livfulla värld. 

Med sina vänliga ansikten öppnar 
de olika smiles :-) nya stilmöjligheter 
för möbeldesigners och tillverkare. 
Med dessa robusta möbelhjul av 
plast, med eller utan broms, blir 
barnmöblerna mobila och designen 
får samtidigt pricken över i.

Byråar, kontorsstolar, barnsängar, 
vaggor, leksakslådor, nattygsbord, 
datorbord, skrivbordsstolar, blom- 
krukor, vagnar med mera, det finns 
oändliga möjligheter, så låt fantasin 
flöda med våra “smiles”. 

Fördelarna i korthet
• Ny unik design 
• I ögonfallande 
• Uppskattade av barn 
• Smidig och enkel förflyttning 
• Mycket mångsidiga

Användningsområden
T.ex. barnkammare, barnvård- 
avdelningar, daghem, skolor, affärer.

• Byråar 
• Barnsängar 
• Vaggor 
• Leksaksbehållare 
• Stativ på hjul 
• Nattygsbord 
• Datorbord 
• Displayer för kläder eller leksaker  
• Barnmodestativ 
• Säljhjälpmedel för mejeriprodukter



Exempel på speciallösningar
Vi hittar en lösning på alla problem!

För tung påfrestning
LINEA load 
Nya möjligheter till högre lastkapacitet. LINEA load 
är nämligen ett hjul som erbjuder hög lastkapacitet i 
kombination med låg totalhöjd.

Detta är för närvarande den högsta dynamiska last-
kapaciteten hos ett dubbelhjul i syntetiskt material 
med så låg totalhöjd. Perfekt för tunga möbler eller 
påfrestande användning!

För en låg totalhöjd
LINEA low height 
För produkter som kräver extra låg  totalhöjd finns 
LINEA i en version med en totalhöjd som överstiger 
hjuldiametern med endast ett fåtal millimeter och 
fortfarande garanterar utmärkt manövrerbarhet.

LINEA low height LINEA Standard

Upp till 100 kg last-
kapacitet per hjul!



För enkel låsning i olika lägen
LINEA Combined 
Våra LINEA-hjul kan även fås med total- eller riktnings- 
lås och med en speciell kickpedal för enklare låsning. 
För att göra det ännu effektivare har vi dessutom ut-
vecklat LINEA combined, Serie 594C, som kombinerar 
kickpedalen med tre funktionslägen:

1 utan lås - (länkhjul, rullar och svänger fritt) 
2 riktningslåsning (rullar rakt fram) 
3 riktningslås och hjullås = totallås (varken rullar eller           
   svänger)

För snabb och enkel låsning
LINEAs design med centrallås   
Ett tryck och alla hjulen är låsta! Vår LINEA-serie finns 
även med centrallås, så du inte behöver låsa varje hjul 
för sig, vilket maximerar effektiviteten.

Perfekt för olika typer av medicinsk utrustning som 
dialysstolar eller sjuksängar där låsfunktionen används 
ofta och måste fungera snabbt och lätt.

Men de gör sig bra även på större inredning, i t.ex 
butiker!

Vi anpassar våra produkter efter dina behov.
Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!
Tel: +46 (0) 31 46 47 00   •   E-mail: order@tente.se



Exempel på speciallösningar
Vi hittar en lösning på alla problem!

Ingen direktåtkomst 
till hjulen är nödvändig

LINEA safety  
med automatiskt låssystem
Dessa prisbelönta länkhjul med sitt patenterade automatiska 
låssystem garanterar maximal säkerhet och flexibilitet. Det 
användarvänliga låssystemet garanterar enkel hantering. 
Hjullåset aktiveras så snart du släpper handtaget, så det är 
omöjligt att glömma det.

LINEA safety ger också en fördel när det gäller utformningen 
av mobila möbler. Anpassningsbarheten hos ett vajersystem 
möjliggör enkel kontroll av flera, även otillgängliga, hjul på 
otympliga möbler. Hjulen kan också medvetet döljas om så 
önskas.

Dessa hjul kan användas i en stor mängd olika tillämpningar: 
från skolor, sjukhus och vårdinrättningar till ombord på fartyg 
och tåg - på lutande eller rörligt underlag eller i känslig miljö 
innebär LINEA safety ett medvetet val för att minska   
risken för olyckor och skador.

Ta en titt på vår produktvideo för att se    
hur systemet fungerar.

Se filmen: 
www.tente.info/lineasafety



Mycket funktionellt och attraktivt
Design Award Winner

Individuell design
När vi designar våra hjul, har vi fokus på användaren eftersom 
TENTE erbjuder mobilitet som gör livet enklare. Förutom själva 
funktionen erbjuder vi designstilar för alla smaker: modern, 
klassisk eller elegant. Hjulen finns i olika färger och former 
men även med orginella mönster. 

Designpriser
Internationella designproffs har imponerats: utvalda möbel- 
hjul har till  och med uppmärksammats med bl.a. Red Dot 
Design Award.



Vi hjälper dig - var som helst!
TENTE Globalt

Vi talar ditt språk.
I varje land och på varje filial möts våra kunder av personal som inte 
bara kan våra produkter utan också talar det lokala språket och 
förstår kulturen.

TENTE är inte bara en tillverkare av förstklassiga hjul. Vår personal 
säkerställer mobilitet som gör livet enklare, med lösningar som gör 
saker och ting flyttbara. Vi tillhandahåller hög precision, nyskapande 
design och service som inspirerar.

Upplev TENTE!



www.tente.se

TENTE Tillverkande enheter  
TENTE Försäljningsbolag
TENTE Agenturer

Fakta och siffror: 
1,372 anställda
€ 198 milj. i omsättning 2015
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Från standard till unika hjul:
vi hittar rätt hjul för dig!

Kontakta oss –
vi hjälper dig gärna!

TENTE tillverkar innovativa och hög-
kvalitativa hjul och länkhjul inom de 
medicinska, institutionella och indus-
triella sektorerna. Sedan starten 1923 
har det familjeägda företaget utvecklat 
ett brett sortiment av anpassade hjul 
och länkhjul i många versioner som 
används över hela världen, till exempel 
på sjukhussängar, kundvagnar och 
transportutrustning.

TENTE AB
Fraktvägen 5A 
435 33 Mölnlycke
 
Tel.: +46 (0) 31 46 47 00 
E-mail: order@tente.se 
Internet: www.tente.se


