
Foldbar toilet- og badestol - fritstående 

Her får du et kombineret hjælpemiddel, som både kan anvendes som toiletstol og badestol. Den er 

godkendt som medicinsk produkt, som anvendes af ældre eller personer med funktionsnedsættelser, der 

har brug for støtte under toiletbesøg eller badet. Når du anvender den, kombinerede bade- og toiletstol 

skal der ikke bores i væggen. Stolen er nemlig fritstående og giver en god sikkerhed og støtte for brugeren. 

På hvert ben er monteret skridsikre gummifødder, som sikrer, at stolen står godt fast selv i våde 

omgivelser. 

Vi leverer alle vore toilet – og badestole fragtfrit og klar til brug 

Bade – og toiletstolen kan let foldes sammen og er fremstillet i et letvægtsmateriale 

De foldbare bade – og toiletstole har alle de normale funktioner som kræves og er specielt udviklet til enkel 

og pladsbesparende transport og opmagasinering. Den er designet til brugere, der har brug for siddestøtte 

under toiletbesøg og bad. Produktet er fremstillet af aluminium og er derfor korrosions bestandig.  

Toilet – og badestolen kan justeres i højden 

Siddehøjden kan justeres til brugerens behov. Siddehøjden er korrekt indstillet, når brugeren sidder på 

stolen og når begge fødder rører gulvet samtidig med, at lårene er vandrette. Højden kan indstilles fra 80 til 

90 cm i 4 forskellige indstillinger i dette interval. Der skal ikke anvendes værktøj til samling og justering. 

Der medfølger plast WC spand med låg i farven grå. 

Rengøring: Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt 

basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. 

Dimensioner:  

Totalmål(L x B x H) 55,5 x 51 x 80-90 cm 

Mål – foldet sammen 55,5 x 17 x 80 cm 

Højde – kan indstilles i 4 
højder 

80-90 cm 

Sædehøjde kan indstilles i 4 
højder 

46-56 cm 

Vægt 4,85 kg 

Max. belastning 100 kg 

Varenr. 401066 

HMI nr. 72620 

 

 


