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J-trac gardinskenesystem
Självskade- och sucidipreventivt i utmanande miljöer

Lätt att installera. Skenan är fixerad mot taket och kan ej rivas ner

Ingen ligatur möjlig på gardinskenan. Gardinlöpare/glid släpper vid en riskbelastning

Hållbart självskade- och suicidresistent gardinskenesystem för krävande miljöer

Den skadepreventiva gardinskenan är världsunik och designad för att möta de utmaningar verksam-
heter har när de vill skapa en omsorgsfull och säker miljö. 
J-trac gardinskena finns i tre versioner: takmonterad, väggmonterad och duschskena. 
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J-trac gardinskenesystem
Gardiner bidrar med färg, värme och förbättrad 
akustik. J-tracs patenterade och unika gardin-
skenesystem är utvecklat för att möta de särskilda 
krav och utmaningar som ställs inom psykiatri, 
kriminalvård och andra liknande verksamheter. 
J-trac syftar till att främja en vårdande, säker 
och läkande miljö.

Gardiner som inredningsdetalj bidrar inte bara till 
en mindre instituonell miljö utan ger också möjlig-
het att kontrollera och styra dagsljusinsläppet. 
Den möjligheten är en viktig faktor för autonomi i 
enlighet med evidensbaserad design, EBD. 

Till skillnad från vanliga skenors U-formade form 
med riskfyllda håligheter, försvårar J-tracs design 
möjligheten att fästa t ex ett snöre eller en kabel i 
skenan. J-tracs robusta skena monteras säkert tätt 
anslutet mot tak eller vägg, vilket förhindrar att den 
kan slitas ner och användas för självskada eller 
som vapen.  

Gardinen löper lätt längs skenan med hjälp av säkra 
glid, som släpper vid riskbelastning. Vid vilken 
belastning gliden släpper styrs av antalet glid samt  
gardinens storlek och tyngd. J-trac gardinskene-
system är designat, utvecklat och producerat i Sveri-
ge av HealSafe Interiör och finns i tre versioner:

Gardiner och duschdraperier
HealSafe Interiör erbjuder också ett brett utbud av 
moderna gardiner i olika varianter, t.ex. dim-out, ljudab-
sorberande och doftneutraliserande. Samtliga varianter 
finns i flertal tidsenliga kulörer och uppfyller hygien-, 
brandsäkerhets- och hållbarhetskrav. Till duschskenan 
kan flamskyddade duschdraperier måttbeställas i 
flera färger. 

Samtliga gardiner och duschdraperier är tvättbara i 60°.  

J-trac gardinskena, väggmonterad (JT 251) med J-trac glid (JT 255 
eller JT 258).

J-trac duschskena 90° (JT 252) med J-trac glid  (JT 255 eller JT 258).

 J-trac gardinskena, takmonterad
 J-trac gardinskena, väggmonterad
 J-trac duschskena, 90°

Gardinskenesystemet består av tre delar: skena, 
glid/löpare och ändstopp.

Exempel: Gardinskenesystem (fönsterbredd 1600 mm)
• 2800 mm gardinskena vägg (mått anges av beställaren.)
• 2 st ändstopp: vänster och höger
• 18 st (2x9) glid (eller fler vid behov).
• 14 säkerhetsskruvar (antal kan variera).
Vänligen kontakta HealSafe Interiör vid frågor eller för
information: info@healsafeinterior.com 
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Underhåll
Alla delar kan rengöras med för materialet lämpligt 
rengöringsmedel.

Montering
Skena och ändstopp monteras mot vägg eller tak 
med säkerhetsskruvar, JT-283.

(Monteringsanvisningar bifogas för att säkerställa 
korrekt montering och funktion.)

Material
Skena och ändstopp - Pulverlackerad aluminium

Glid - Plast

Sortiment
SKENOR

JT 250 J-trac gardinskena *, takmonterad  vit
JT 251 J-trac gardinskena *, väggmonterad   vit

JT 252  J-trac duschskena, 90°,  1450x1450 mm  vit
JT 262 J-trac duschskena, 90°,  2000x2000 mm vit

*Kapad enl order eller fullängd 6.1 m

ÄNDSTOPP

JT 253 J-trac ändstopp tak, höger  vit
JT 265 J-trac ändstopp tak, vänster  vit

JT 254 J-trac ändstopp vägg, höger  vit
JT 264 J-trac ändstopp vägg, vänster  vit

JT 269 J-trac ändstopp tak. tvåvägs  vit 
JT 267 J-trac ändstopp vägg, tvåvägs vit

JT 241 J-trac ändstopp tak, hörn 90°  vit 
JT 240 J-trac ändstopp vägg, hörn 90° vit

GLID

JT 255 J-trac glid, 10 st   vit
JT 258 J-trac glid, 200 st   vit

JT 257 J-trac glid m krok, 10 st  vit 
JT 260 J-trac glid m krok,  200 st  vit

JT 263 J-trac glid L**, 200 st  vit
JT 268 J-trac glid L**, 200 st  grå

** J-trac löpare L används endast under särskilda 
omständigheter. Rådgör med HealSafe Interiör 
inför beställning. 

J-trac gardinskena, takmonterad (JT 250) och J-trac duschskena 
(JT 252) med J-trac ändstopp tak (höger, JT 253 och vänster, JT 
265) och J-trac glid (JT 255 eller JT 258).

J-trac gardinskena, väggmonterad (JT 251) med J-trac ändstopp 
vägg (höger, JT254 och vänster, JT 264) och glid (JT 255 eller JT 
258).



HealSafe Interiör AB
Nordhemsgatan 40
SE–413 06 Göteborg www.healsafeinterior.com

info@healsafeinterior.com
+46 (0) 708 84 61 76

Hållbarhet
Systemet J-trac gardiner och duschskenor är extremt 
robust och hållbart. 

Skena och ändstopp återvinns som metall. Glid och 
löpare återvinns som plast.

Leverans
Order skickas inom 2-3 veckor. Vid specialbeställ-
ningar kan leveranstiden variera. 

Ansvarsfriskrivning, besök gärna vår hemsida: 
www.healsafeinterior.com/disclaimer

Teknisk data
Skenan kan beställas i längder upp till 6100 mm.

Skena tak: D 26 mm, H 24 mm
Ändstopp tak: B 71 mm, H 27 mm
Skena vägg: D 35 mm, H 58 mm
Ändstopp vägg: B 109 mm, H 37 mm

Standardkulör: vit. Andra kulörer är möjliga vid förfrågan.

12 st sammankopplade glid släpper vid en maximal 
belastning på 4 kg. Lämpligt antal löpare per gardin 
är relaterat till gardinstorlek och vikt. Rådgör med 
HealSafe Interiör. 

Patenterad produkt. Testad på RISE/SP i Sverige.

Tillverkad i Sverige.  

J-trac gardinskena, takmonterad (JT 251)  med J-trac glid (JT 255 
eller JT 258).

J-trac duschskena (JT 252) med J-trac ändstopp tak, höger (JT 
253), J-trac glid (JT 255 eller JT 258) med duschdraperi. 

J-trac glid släpper vid riskbelastning.  

Garanti 
SKENA OCH ÄNDSTOPP

5 år - Gäller normal användning. Full garanti mot 
tillverkningsfel.

(Metaller är generellt hårda material men kan få ökad 
styrka och hårdhet genom ytterligare härdningsproces-
ser. Ekstruderat aluminium (al) har genomgått en sådan 
härdningsprocess. Metallytor är vanligtvis lackade eller 
behandlade för att motstå korrosion eller stötar. Pulver-
lackering ger en slät och skyddande yta och rekommen-
deras därför i utmanande miljöer.)

GLID

2 år – Gäller normal användning. Full garanti mot 
tillverkningsfel.

(Även produkter som är tillverkade i speciellt utvald slit-
stark plast, t.ex. PU eller POM, kan påverkas av extrem 
UV-strålning, fuktighet, temperatur, drastisk temperatur-
förändring och/eller fuktighet. Det gäller dock inte under 
normala inomhusförhållanden, inklusive badrumsmiljöer. 
All plast genomgår en åldringsprocess, men den hållbara 
plasten som HealSafe Interiör har valt har egenskaper 
där åldringsprocessen är mycket långsam, under normala 
förhållanden, jämfört med många andra plaster.)

Ansvarsfriskrivning, besök gärna vår hemsida: 
www.healsafeinterior.com/disclaimer


