
Aquatec®  Badehjælpemidler

Stilrent design og komfort
Med Aquatec Badehjælpemidler er sikkerhed, uafhængighed, design 
og komfort i højsædet.
Let indstilling og montering er en fællesnævner for alle vore 
produkter. De fleste af vore produkter kan nemt tages med på rejsen, 
hvilket giver uafhængighed og livskvalitet.



Egenskaber

Sikker anvendelse
Stileo er udstyret med en 
sikkerhedsindikator, der viser 
om håndgrebet er korrekt 
monteret.

Tekniske data

Hvid/blå

Farve

Stileo (kort model)

Stileo (lang model)

400 mm

500 mm

30 kg

30 kg

80 kg

80 kg

100 kg

100 kg

Mange 
anvendelsesmuligheder
Stileo kan monteres på alle 
glatte flader og kan placeres 
vandret, lodret eller på skrå 
efter behov.

Let montering

Den nemme montering uden brug af 
værktøj gør det nemt og bekvemt 
at tage Aquatec Stileo håndgreb 
med på rejsen samt at anvende ved 
midlertidige behov.

Tryghed i anvendelsen

Sikkerhedsindikatoren viser dig om 
håndgrebet er monteret korrekt 
på den glatte overflade - det giver 
tryghed i brugen af håndgrebet 
og gør Aquatec Stileo til et sikkert 
hjælpemiddel.

Aquatec®  Stileo



Tekniske data

Hvid/blå

Farve

Marina

Marina XL

690 mm

740 mm

328 mm

328 mm

180 mm

180 mm

395 - 630 mm

395 - 630 mm

150 kg

200 kg

1,6 kg

1,6 kg

kggkgkg

Nem montering
Marina kan på få sekunder let 
justeres, således det passer 
til den aktuelle bredde på 
badekarret  

En hjælp i hverdagen
Marina er udstyret med 
holder til bruseslange, 
så du undgår at bruser 
og bruserslange falder  
ned i badekarret. 
Støttehåndtaget er en god 
og sikker hjælp ved ind- og 
udstigning af badekarret.

Egenskaber

Øget sikkerhed og komfort ved 
badning

Det ergonomiske og robuste design 
giver sikkerhed og komfort ved 
badning.
Aquatec Marina badebræt er 
forsynet med en praktisk holder til 
bruseren - således den altid er lige 
ved hånden. Marina forefindes i en 
standard og i en XL-version.

Hygiejnisk 

Marina er forsynet med drænhuller, 
således at skidt og sæberester 
undgår at samle sig på badebrættet. 
Drænhullerne gør desuden, at 
vandet lettere ledes væk og skaber 
en mere skridsikker overflade.

Aquatec®  Stileo Aquatec®  Marina



Tekniske data

Unikt og moderne design til 
den kræsne forbruger.

Nem håndtering

Aquatec Sorrento har foldbare ben, 
således at den let og ubesværet kan 
tages med på rejsen eller i bilen. 
Tilpasningsmulighederne for den 
enkelte bruger er med den justerbare 
ryg og de højdejusterbare ben helt i 
top.

Unikt design 

Aquatec Sorrento er badestolen 
til den kræsne forbruger. Den 
specialdesignede siddeflade tilbyder 
maksimal komfort og som noget 
helt unikt, er den forsynet med Soft-
Touch overflade, der giver optimal 
sikkerhed i badesituationen. 

Benene kan let foldes 
sammen under badestolen, 
så den optager mindst mulig 
plads. På rejsen, eller når den 
ikke er i brug.

Hvid

Farve

Egenskaber og tilbehør

Aquatec  
Sorrento 

460-610 mm 400 mm 400 mm 520 mm 430 mm

5,5 kg 135 kgAquatec  
Sorrento 

Aquatec Sorrento med Soft-
touch overflade.

Grå

Aquatec®  Sorrento



Aquatec®  Marina

Tekniske data

Blå

Farve

Toiletstol 510-660 mm 670 mm 455 mm 130 kg

kggkgkg

8,8 kg

Komfort
Toiletstolen kan justeres 
i højden fra 510-660 mm, 
således man kan opnå den 
bedst mulige højde i forhold 
til komfort og forflytning 

Hygiejnisk i brug
Toiletstolen har alle 
steder glatte flader, der 
er hygiejniske og lette at 
rengøre

Egenskaber

Den fleksible løsning

Aquatec toiletstol er en funktionel 
og rengøringsvenlig fritstående 
toiletstol. Velegnet i soveværelset 
for personer som behøver et toilet 
ved sengen, eller hvor pladsen er for 
trang på det bestående toilet - fx i 
sommerhuset.

Flere anvendelsesmuligheder

Toiletstolen kan også benyttes 
oven på toilettet ved hjælp af de 
praktisk højderegulerbare ben. 
Højderegulerbar fra 510-660 mm.

Aquatec®  Toiletstol
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