
ROPOX-BADKAR

”Ett badkar som alla 
kan använda”

BADA PÅ ETT BEKVÄMT OCH 
BEHAGLIGT SÄTT
När du behöver hjälp från en vårdare för att bada, 
gör ett badkar som kan justeras i höjdled det enkelt 
och bekvämt att komma in och ut ur badet.

Det är enkelt att justera badkaret till optimal 
arbetshöjd för vårdpersonalen. Personalen kan 
också använda en mobil lyft för att hjälpa en 
person till badkaret, eftersom det finns nödvändigt 
utrymme under badkaret för lyftenheten. 
Detta erbjuder säkerhet och komfort för både 
vårdpersonal och användare.

Du kan justera höjden med handkontrollen och 
anpassa badkaret efter användarens fysiska 
förmåga att ta sig i och ur badkaret, samtidigt som 
vårdpersonalen får optimal arbetsställning.

Ett duschbäddsöverdrag kan fästas vid badkarets 
övre kant vilket ökar komforten när du badar.

Badkaret är gjort i en enkel design som är lätt att 
rengöra och bidrar till en hög hygiennivå. 
 
Själva ramen är extremt stark och testad med 
mycket mer vikt än den angivna maxvikt för en 
säker och säker upplevelse.
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Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS-ISO 17966:2016.
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ROPOX-BADKAR

Duschbädd för installation 
på badkaret. Kontakt 
Ropox för olika modeller.

Stöd för handdusch arti-
kelnr: 40-14120
Beställs med badkaret

Skyddsräcke för badkar
Artikelnr: 40-14186 för 160 cm
Artikelnr: 40-14187 för 170 cm
Artikelnr: 40-14188 för 180 cm

Bromshjul inkl. beslag (4 st.)
Artikelnr: 40-14111 för 160 cm
Artikelnr: 40-14112 för 170 cm
Artikelnr: 40-14113 för 180 cm

Säkerhetsstopp (ena sidan)
Artikelnr: 40-14206 för 160 cm
Artikelnr: 40-14207 för 170 cm
Artikelnr: 40-14208 för 180 cm

Säkerhetsstopp (två sidor)
Artikelnr: 40-14216 för 160 cm
Artikelnr: 40-14217 för 170 cm
Artikelnr: 40-14218 för 180 cm

Höjd
Justering: 30 cm (61–91 cm) över golvet 

Maximal  
belastning: 250 kg (inkl. användare och vatten) 
 

Karet är 40 cm djupt för alla modeller.

Badkar inkl. handdusch, blandare och flexibel vatten- och avloppssats.

BADKAR – 170X75 CM

Innermått 152x62 cm
Artikelnr: 40-14157

BADKAR – 180X80 CM

Innermått 164x67 cm
Artikelnr: 40-14158

Det är enkelt att justera badkarets höjd med den elektriska handkontrollen som ingår.

Badkaret monteras med en hopfällbar duschbädd och skyddsräcke.

BADKAR – 160X70 CM

Innermått 142x57 cm
Artikelnr: 40-14156

OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om 
mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.


