
Lika säker som attraktiv
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Tekniska data

Ocean - EU - 11/2016

Invacare Marina är badbrädan som ger dig allt du behöver 
för din dagliga hygien då den erbjuder en säker sittplats på 
alla standardbadkar.

Marina är inte bara lätt - den väger bara 1,6 kg - den har 
även en halksäker och lättrengjord yta och ett stabilt 
handtag som underlättar vid överflyttning. Badbrädan är 
stabil och stark, då den sitter säkert på badkaret och klarar 
en brukarvikt på upp till 150 kg. Dessutom har Marina en 
tilltalande design.

Artikelnummer Invacare Marina Invacare Marina L

 1541330 1471594
Total bredd (A) 365 mm 365 mm

Mått

Längd (B) 690 mm 740 mm

Bredd (F) 328 mm 328 mm

Djup (E) 395 - 630 mm 420 - 700 mm

Bredd (D) 180 mm 180 mm

Höjd (C) 160 mm 160 mm

Mer info

Vikt 1,6 kg 1,6 kg

Belastningsvikt 150 kg 200 kg

Färg Vit/blå Vit/blå
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Badbrädan är enkel att montera utan verktyg. Marina 
levereras i en liten smidig kartong med bärhandtag som gör 
den lätt att bära med sig.

Marina har en hållare för duschhandtag.
Marina finns även i en längre variant kallad Marina L, som 
klarar en brukarvikt på 200 kg.


