
Velkommen til able  
— din leverandør af hjælpemidler 

til pleje og hospital
able nordic a/s – i daglig tale blot able - er resultatet af en 
fusion mellem de tre danske hjælpemiddelvirksomheder  

AJ STOLE, DARO og KR. 

Sammen har vi over 75 års erfaring og drives af omsorg 
og respekt for vores brugere og kunder. Vi har fokus på det  
enkelte menneskes behov, så hverdagen kan blive så nem  

og komfortabel som muligt. 

Med vores velafprøvede kvalitetsprodukter kan og vil vi:

Hjælpe mennesker med nedsat funktionsevne og sygdomme 
til at indfri deres potentiale og muligheder.

Støtte plejepersonalet i deres hverdag, så de kan fokusere på 
kerneopgaverne og undgå arbejdsskader og nedslidning.

Bidrage til samfundet gennem innovative og tidsbesparende 
løsninger, der forbedrer arbejdsmiljøet og på bedste-billigste 

måde, kompenserer for funktionsnedsættelser og sygdomme.

Vores mærkevarer

Modulære og individuelle sædesystemer 
samt tilbehør til kørestole.

Specialdesignet tøj til mennesker med  
nedsat funktionsevne.

Alsidige senge, sengeborde og sengetilbehør  
til pleje og hospital.

Sædesystemer 

Bent Nielsen
Salg Danmark

t  (+45) 2097 1772
@  ben@ablenordic.dk

Lars Sørensen
Salg Danmark

t  (+45) 2095 0303
@  lfs@ablenordic.dk

Senge og sengeborde 

Lene Dalsgaard
Salg Vestdanmark

t  (+45) 3073 4679
@  lda@ablenordic.dk

Christina Sabinsky
Salg Østdanmark

t  (+45) 4090 2499
@  csa@ablenordic.dk

Else M. Brandenburg
Salgskoordinator

t  (+45) 8698 2499
@  emb@ablenordic.dk

Ledelse 

Liv-Janne Hansen
Salgsdirektør

t  (+45) 2012 7793
@  lh@ablenordic.dk

Lars Philip Knudsen
Adm. direktør

t  (+45) 4031 9315
@  lpk@ablenordic.dk

Specialtøj 

Christina S. Raufuss
Salg Danmark

t  (+45) 3073 4675
@  cra@ablenordic.dk

Henriette A. Nielsen
Salg Danmark

t  (+45) 4089 0100
@  han@ablenordic.dk

Elsebeth Mogensen
Salgskoordinator

t  (+45) 7588 1622 
@  emo@ablenordic.dk

Hjælpemidler 
til pleje og hospital

HOVEDKONTOR
able nordic a/s
Mågevej 16
DK-8370 Hadsten  
Tlf. (+45) 8698 2499
info@ablenordic.dk 
www.ablenordic.dk

Skavholmvej 8
DK-8520 Lystrup
Tlf. (+45) 7588 1622
daro@ablenordic.dk

Skavholmvej 8
DK-8520 Lystrup
Tlf. (+45) 8677 0303 
ajstole@ablenordic.dk

Mågevej 16
DK-8370 Hadsten
Tlf. (+45) 8698 2499
kr@ablenordic.dk

Dine able-kontakter

ablenordic.dk



Under mærket AJ STOLE finder du  
fleksible sædesystemer og sæde-
tilbehør som kan give den unikke 
kørestolsbruger den mest optimale 
siddekomfort. Alle delelementer er 
udviklet med fokus på funktionalitet, 
design og kvalitet. 

Se produkterne på
www.ablenordic.dk

Sædesystemer
Sædetilbehør

MODEL S er en videreudvikling af  
OPTIMIST CLASSIC-sædesystemet.  
Konstruktionen kan let tilpasses for  
at opnå optimal støtte og stabilitet.

NØGLEFUNKTIONER
• Elektrisk sædefremføring.
• Integrerede stroppe for optimal trykfordeling. 
• Ryggens øverste del kan justeres frem.
• Multi-strækbart betræk. 
• Forskelligt add-on tilbehør for optimal støtte.

MODEL S-sæde

Under mærket DARO finder du et 
stort udvalg af funktionelt tøj, der 
letter af- og påklædning for hjælper 
og bruger. Detaljerne og designet er i 
fokus, så hverdagen bliver så nem og 
komfortabel som muligt. Individuelle 
løsninger og tilpasninger udføres.

Se produkterne på
www.ablenordic.dk

Specialdesignet tøj
Køreposer

Specialdesignet anorak til både børn 
og voksne. Mange funktionelle detaljer, 
der tilgodeser brug i kørestol samt  
nedsat håndfunktion.

NØGLEFUNKTIONER
• Tages på forfra og lukkes i ryggen med velcro. 
• Vælg mellem 4 forskellige rygudskæringshøjder. 
• Krave i blød fleece, der er lavere fortil.
• Mulighed for huller til skulderseler. 
• Fås som både sommer- og vintervariant.

Anorak med åben ryg

Under mærket KR finder du en bred 
vifte funktionelle kvalitetssenge, 
sengeborde og forskelligt tilbehør  
til både hospitaler, plejehjem,  
psykiatri, handicap institutioner, 
hjemmepleje og private hjem. 

Se produkterne på
www.ablenordic.dk

Senge
Sengeborde

En alsidig pleje- og hospitalsseng, 
en tryg base, et centralt forflytnings-
hjælpemiddel og et effektivt arbejds-
redskab i ét.

NØGLEFUNKTIONER
• Integreret sidekipfunktion (0-10 grader). 
• Ind- og udstigningsfunktion i fodenden.
• Forprogrammerede siddepositioner.
• Forskelligt tilbehør og farvemuligheder.
• NYHED: Fodbetjeninger - få begge hænder fri!

OPUS 5-seng

PRODUKTER
Senge til:
- Hospital
- Pleje
- Psykiatri
- Bariatri
- Børn
Sengeborde
Tilbehør

PRODUKTER
Sæder
- Optimist Classic
- Avanti by AJ
Tilbehør
- Sædepuder
- Rygge
- Nakkestøtter
- Armlæn
- Div. tilbehør

PRODUKTER
Tøj til børn  
og voksne
- Overtøj
- Køreposer
- Regnslag 
- Bukser 
- Bluser 
- Undertøj
- Diverse
Lejringspuder


