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RAILGRIP
med tillbehör



Alltid till hands. Aldrig i vägen.
Pivotion®-konceptet bygger på den enkla och självklara principen 

att saker ska gå att placera i båten där de behövs, när de behövs. 

De ska sitta stadigt men gå att flytta med ett enkelt handgrepp. 

Alltså, ständigt vara till hands men aldrig i vägen.

Pivotion® Rail Grip System. Ser till att sakerna finns där de behövs, när de behövs. Flyttas med ett enkelt 

vridgrepp. Ordning och reda ombord. Multikrokar för tampar och badkläder. Hållare för termosar, burkar 

och flaskor. Multihållare för fiskedrag, verktyg, hygien artiklar, mobilen… Alltid till hands – aldrig i vägen. 

Pivotion® RailGrip

Unikt rörfäste för entumsrör (25 mm = standard på de allra flesta 

fritidsbåtar). Sitter stadigt tack vare det smidiga vridgreppet, och 

kan därmed enkelt och snabbt monteras på såväl stående som 

lutande eller liggande rör. Kombineras med tillbehör som  

hållare, trippelkrokar och multihållare.

1. Knopp för tillbehör. Burkhållare, multihållare och krokar 

snäpps fast. Kan även användas att hänga jackan eller 

handduken på.

2. Anpassat för 1-tumsrör (25 mm) som används till de  

flesta pulpits, grabbräcken, mantågsstöttor, relingar etc.  

på fritidsbåtar. 

3. Smart låsanordning. Flyttas och låses med ett enkelt  

vridgrepp. Tillbehören kan sitta kvar när du flyttar eller  

tar bort rörfästet.

4. Antiglid. Speciellt framtaget antiglid-material för   

optimalt grepp.

5. UV-resistent. Tre olika ingående material är fram-  

testade och kombinerade för att uppnå optimal   

funktion även under tuffa förhållanden. Skruv    

i rostfritt stål.

6.  Tillbehören kan vridas 360° i förhållande till rörfästet. 

7.  Unikt snäpplås på samtliga tillbehör som gör att de snäpper 

säkert på plats men ändå kan svänga med i vridrörelsen. 
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Pivotion® RailGrip

vit/blå, Art.nr 107

Pivotion® RailGrip

ljusgrå/grafit, Art.nr 108

Hållare Ø70 mm, i plast till 

Pivotion® RailGrip.

För termosar, burkar, flaskor.

Vit – Art.nr. 110

Ljusgrå – Art.nr. 111

Svart – Art.nr. 112

Multihållare, i plast till Pivotion® 

RailGrip. För mobilen, glasögon, 

verktyg, fiskedrag etc.

Vit – Art.nr. 113

Ljusgrå – Art.nr. 114

Svart – Art.nr. 115

Trippelkrok™ 50 till Pivotion® RailGrip.  

I rostfritt syrafast 316 stål. SIS 2343.  

Storlek 50 x 100 mm.

Vit/rostfritt stål – Art.nr. 116

Ljusgrå/rostfritt stål – Art.nr. 117

Svart/rostfritt stål – Art.nr. 118

Trippelkrok™ 85 till Pivotion® RailGrip. 

I rostfritt syrafast 316 stål. SIS 2343. 

Storlek 85 x 140 mm.

Vit/rostfritt stål – Art.nr. 119

Ljusgrå/rostfritt stål – Art.nr. 120

Svart/rostfritt stål – Art.nr. 121

Hållare Ø90 mm, i rostfritt syrafast 

316 stål till Pivotion® RailGrip. SIS 2343. 

För termosar och flaskor.

Vit – Art.nr. 122

Ljusgrå – Art.nr. 123

Svart – Art.nr. 124

Pivotion® RailGrip

svart, Art.nr 109

Ordning och reda ombord.
Det unika rörfästet med tillbehör – Pivotion® RailGrip System – är en av de första 

produkterna i serien, som gör det det lätt att hålla ordning och reda ombord. Som 

tillbehör finns hållare, trippelkrokar (för tampar och annat) och multihållare (för mobil, 

verktyg, fiske drag, etc.). Den hängande muggen – Pivotion® Cup – ingår också 

i serien, som snart utökas med fler smarta och innovativa tillbehör. 

Samtliga produkter i Pivotion®–serien är patentsökta och mönsterskyddade. 

PIVOTION AB

Box 84, 573 21 TRANÅS

Tel. 0140-560 40

info@pivotion.se  www.pivotion.se
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