
Tillgänglighetsanpassning 
av badplatser & marinor



Marina  
lösningar

Idag är endast ca. 10 % av Sveriges allmänna  
badplatser och marinor tillgänglighets- 
anpassade – det vill vi ändra på. 

I samarbete med DHR Blekinge har vi tagit 
fram personlyften Funka, en helt manuell  
och lätt hanterbar lyft för marina miljöer.  
Lyften är framtagen och testad i verklig miljö 
av brukare, assistenter och kommuner.  

Individuella lyftbyglar/selar kan användas 
istället för medföljande lyftbygel och sits 
- vilket möjliggör bad för många.

Lyften kännetecknas av: 
– Mycket säker och gedigen konstruktion 
– Manuellt och enkelt handhavande 
– Korrosionsbeständig (helt i syrafast stål) 
– Vandalsäker



Om det ej finns fasta badbryggor att placera lyften direkt på 
kan man med badanläggning Funka tillgänglighetsanpassa 
alla allmänna badplatser. Anläggningen innehåller förutom 
personlyft Funka, en tillhörande flotte med badstege Senior. 
Den kan anslutas direkt mot strand, mot befintliga flytbryggor 
eller mot fasta bryggor. 

Denna anläggning möjliggör bad för många med funktions- 
nedsättning, samtidigt som den fungerar som vanliga flyt-
bryggor för andra – ja med andra ord en anläggning där alla 
kan bada tillsammans.

Badstege framtagen i samarbete med seniorer och arbets-
terapeuter. Ergonomiskt utformad med bredare fotsteg,  
kortare steghöjd, separat handledare och ej så brant lutning  
– vilket gör att man mycket enklare kan komma i och ur  
vattnet. Stegen i sig är också lite bredare än standardstegar, 
vilket underlättar om man är storvuxen. 
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Med personlyften Funka monterad på  
befintliga bryggor och kajer så kan  
enkelt marinor tillgänglighetsanpassas  
för förflyttning från rullstol till fritidsbåt.

I marinor02

Se vår infofilm

Klicka här

https://mqp.se/produkter/#personlyften


Vår vision är att göra otillgängliga allmänna platser  
tillgängliga för alla. 

Projektet att ta fram en manuell personlyft för marina miljöer  
var ett av de 168 projekt som under våren 2021 beviljades  
Innovativt Startupbidrag från Statens innovationsmyndighet  
Vinnova – vilket vi är mycket stolta över och visar hur viktig  
denna samhällsfråga är.

En personlyft som möjliggör för många att bada i havet och 
komma i fritidsbåtar har efterfrågats från många håll under 
längre tid. Vi är därför glada över att nu kunna erbjuda  
personlyften Funka. En lyft som uppfyller kravställningar från 
kommuner och brukare samt är framtagen i samarbete med 
DHR Blekinge och utprovad samt testad i verklig miljö.

Thomas Dahl 
Grundare och ägare MQP Sverige AB

Tillgänglighet 
för alla

Tack till

Blekinge
Blekinge

Telefon: 0455 45 000  
Mail: hej@mqp.se 
Webb: mqp.se

Klicka här för att  
komma direkt till  
vår hemsida.

Kontakt

https://mqp.se/

