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Ocean 2

Körhandtaget är ändrat, vilket gör att man kan köra stolen närmare väggen
än tidigare, vilket också gör att man kan använda Aquatec Ocean 2 över
fler vägghängda toaletter än tidigare.
Samma armstöd kommer att användas för alla Aquatec Ocean-stolar i hela
serien, monteringen av armstöden blir samma för alla modeller.
Större fotplattor, liknande de som Aquatec Ocean VIP har.
Ryggbandet kan förlängas bakåt med 3 cm.
Ryggramen är ändrad och ger brukaren en längre sittyta.
Brukarvikten är ökad med 20 kg till 150 kg på grundmodellen.

Armstöden

Vi passar på att minska antalet olika reservdelar och tillbehör, och ser
till att använda samma armstöd som redan idag finns till Aquatec Ocean
VIP. Även fästet för armstödet blir detsamma med möjligheter till låsläge.

Fotstöd

För att ytterligare spara lagerutrymme beslutade vi att ändra fotplattorna
och byta ut dem till de bredare som redan finns på Aquatec Ocean VIP. De
nya fotstöden är också vinkelställbara. Finns även som standard på Ocean
XL 2.

Rygg

För att utöka möjligheterna att justera ryggen har ryggbanden utökats
med ytterligare 3 cm. Finns även som standard på Ocean XL 2.

Extra mjuk mjuksits

Nu äntligen kan vi erbjuda den efterfrågade mjuksitsen som både är och
känns mjuk. Mjuksitsen är ergonomiskt utformad, vattentät och har en yta
som säkerställer att den inte blir hal. Den passar även Ocean XL 2, Ocean
VIP, Ocean Dual VIP och Ocean E-vip.

Brukarvikt

Max brukarvikt för Aquatec Ocean 2 är 150 kg.
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Aquatec

Ocean XL 2

•

Armstöden för Aquatec Ocean XL är utbytta från de breddade armstöden till
ett breddat ryggstöd.

•

Det breddade ryggstödet tillsammans med den nya vinklingen i
r yggstödsinfästningar ger brukaren en djupare sittyta.

•

Det nya körhandtaget, fotstöd och förlängt ryggstöd kommer med som
standard även på Ocean XL 2.

Max brukarvikt 150 kg
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