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Duschstol 200 KG Teleskop
Duschstol designad för stora
människor och till brukaren med
behov av mycket plats.

Sittbredden är hela 70 cm, så det
finns plats till dom flesta.

Stolen är extraförstärkt och klarar
därmed belastning upp till 200 kg.

Med hjälp av teleskopben i rostfritt
stål är stolens sitthöjd ställbar i tre
nivåer: 47, 50 och 53 cm.

Höjden regleras lätt via
genomgående clips (verktyg behövs
inte).

Genom att använda teleskopbenen kan bänkens sits
vippas (vinklingen ger 70 respektive 3,50 lutning), På
så vis blir det lättare för brukaren att sätta och resa
sig.
Det går exempelvis att få en sitt höjd på 47 cm i
framkant och 52 cm i bakkant.

Duschstolen visas här med rygg.
Det går att beställa rygg med monteringssats till
bänken.
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Teknisk data:
200 KG Teleskop Duschstol
Sitsens höjdinställningar
Högsta totalhöjd
Minsta totalhöjd
Sitsens bredd (längd)
Total bredd vid golvet
Minsta bredd vid golvet
Sitsens djup
Största benbredd vid golv
Minsta benbredd vid golv
Vikt
Max. Belastning
Vinkling av sits

47 cm - 50 cm - 53 cm
67 cm
61 cm
70 cm
83 cm
82 cm
36 cm
48 cm
46 cm
9,4 kg
200 kg
Vid främre clips i lägsta hålet och bakre clips i översta hålet:
Sitt höjd i framkant 47 cm och i bakkant 52 cm (70 vinkel)
Vid främre clips i lägsta hålet och bakre clips i mellersta hålet:
Sitt höjd i framkant 47 cm och i bakkant 50 cm (3,50 vinkel)
Ytbehandling
Rilsan som är en nylonbeläggning med följande egenskaper:
Väderbeständigt. Kemiskt motståndskraftigt. Motstår saltdimma i över
2000 timmar. Fysiologiskt oskadlig. Ytbehandlingens tjocklek 220-250 my
Lameller
Plastlameller: 60 mm breda och 6 mm tjocka
Doppsko (skyddshylsa)
Glidsäkert, tekniskt, grått gummi “inga märken på golvet”.
Avrinnings hål i doppskon.
Teleskopben
Rostfritt stålrör, 3 höjdlägen med 3 cm intervall.
Genomgående clips.
Extra rygg till bänken
Rygg med monteringssats varunummer: 310144
Beskrivning:
Varunummer: ISO nr.:
Duschstol (<200 kg)
310145
09 33 03
Rygg till duschstol (<200 kg)
310144
Clips, genomgående
310065

Produkten är CE-märkt, vilket innebär
att produkten uppfyller EUs lagstiftning och möjliggör den fria rörligheten
för varor på den europeiska marknaden.
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