”Gör det enkelt
att nå tvättstället”

ROPOX SWINGLINE
ETT FLEXIBELT TVÄTTSTÄLL SOM
GÖR DET ENKELT ATT TVÄTTA
HÄNDERNA
Det svängbara tvättstället rekommenderas för
både sittande och stående användare. Du kan
justera höjden och vrida det 180˚ och dra det till
användaren.
Användare som har svårt att gå tycker det är särskilt
bekvämt att använda det här tvättstället eftersom
det kan dras till toaletten. Detta innebär att de
inte behöver stiga upp för att använda tvättstället,
utan kan tvätta händerna säkert medan de sitter på
toalettstolen.
Det svängbara tvättstället är också mycket praktiskt
för användare i rullstol. Du kan flytta tvättstället vid
behov; t.ex. skjuta det till hörnet när du behöver
extra utrymme för att vända rullstolen.
De svängbara tvättställen med lyftenhet kan enkelt
justeras i höjdled vid behov. Den enkla designen
utan smutsfällor gör det enkelt att rengöra.

Höjdjustering:		 15 cm utan Dock-In
		 20 cm med Dock-In

ROPOX SWINGLINE

Max. användarvikt: Testad enligt DS-ISO 17966:2016
		 Max. användarvikt 245 kg
		 och 80 kg utan Dock-In

VARIANT/MODELL
6969

TILLBEHÖR

Synlig installation
Artikelnr: 40-41110

Dold installation
Artikelnr: 40-41120

TVÄTTSTÄLL – KAN JUSTERAS I HÖJDLED

Synlig installation
Artikelnr: 40-41130

Dock-in fast höjd
Artikelnr: 40-40069

TILLBEHÖR

Dold installation
Artikelnr: 40-41140

Flexibelt handtag
Artikelnr: 40-42170

Dock-in som kan
justeras i höjdled
V-nr: 40-40069

TVÄTTSTÄLL MED DOCK-IN SOM KAN JUSTERAS I HÖJDLED
ARMEN KAN SVÄNGAS 180°

Vänstermodell
Artikelnr: 40-40072

Högermodell
Artikelnr: 40-40071

TVÄTTSTÄLLET
KAN SVÄNGAS 180°

TILLBEHÖR
Bottenventil med
bräddavlopp
Artikelnr: 40-40935

Tillbehörssats utan
väggfäste/med väggfäste
Artikelnr: 40-41145/40-41150

Utfälld spak
Blandare
Artikelnr: 40-44041

Tillbehörsbricka
Artikelnr: 40-41146

Vattenlås
Artikelnr: 40-41170

Observera att alla delar är lämpliga för diskmaskin/autoklav.

Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS-ISO 17966:2016.
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OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data,
installationsgränssnitt och mycket mer.

