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längdskidåkarens bästa vän!
Fastgrip och Fastgrip wall rack är en svensk uppfinning skapad 
för att göra vardagen enklare för längdskidåkare. 
fastgrip är ett handtag format för att göra det enkelt och 
bekvämt att bära dina längdskidor och stavar tillsammans. 
tillverkad i sverige med fokus på smidighet, kvalitet och låg vikt.

www.fastgrip.se
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Så här enkelt fungerar fastgrip

3. Placera FASTGRIP i bindningarna och 
för in stavarna uppifrån i stavhållarna. 
Med perfekt balans kan du nu bära dina 
längdskidor och stavar – snabbt, enkelt 
och tryggt. 

1. Sätt ihop längdskidorna med undersi-
dorna mot varandra och öppna bindning-
arna. 

2. Placera Fastgrips stålbyglar i de öppna 
bindningarna och stäng sedan bindning-
arna. 

Fastgrip Wall Rack är ett smart väggfäste 
som du enkelt kan montera på väggen i 
förrådet eller i garaget. Tillsammans med 
Fastgrip hjälper det dig att stuva undan 
dina skidor snabbt, enkelt och snyggt. 
Båda storlekarna av Fastgrip passar Fast-
grip Wall Rack.

3. Placera Fastgrip i bind-
ningarna och för in stavarna 
uppifrån i stavhållarna. Med 
perfekt balans kan du nu bära 
dina längdskidor och stavar – 
snabbt, enkelt och tryggt. 

1. Sätt ihop längdskidorna 
med undersidorna mot varan-
dra och öppna bindningarna. 

2. Placera Fastgrips stålbyg-
lar i de öppna bindningarna 
och stäng sedan bindningarna. 

SMART VÄGGFÄSTE

Fastgrip Wall Rack är ett smart väggfäste som du enkelt kan 
montera på väggen i förrådet eller i garaget. Tillsammans med 
Fastgrip hjälper det dig att stuva undan dina skidor snabbt, 
enkelt och snyggt. Båda storlekarna av Fastgrip passar Fastgrip 
Wall Rack.

TVÅ STORLEKAR AV FASTGRIP

Rekommenderas till klassiska längdskidor från 130-170 cm.

Rekommenderas till skateskidor och klassiska längdskidor 
från 170 cm samt turskidor med bredd upp till 50 mm.
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beställningslista

priser

 Namn & adress Telefon Fastgrip grön Fastgrip orange WallRack
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Summering antal produkter:

Säljarens namn & adress: ........................................................................................ Mobilnummer: ..............................................................

fastgrip 159 kr / st wallrack 99 kr / st

+ =
229 kr

1 st fastgrip
+

1 st wallrack
=
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Fastgrip och Fastgrip Wall Rack är patenterade, sålda och tillverkade av Norruth AB 
i Sverige. Norruth AB ägs av uppfinnaren Krister Ruth. Fastgrip introducerades på 
marknaden i november 2016 och säljs framgångsrikt i cirka 50 butiker och sports-
kedjor som Stadium och Team Sportia över hela Sverige.


