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Bygg ihop din egen produkt

Teknisk data

För mer detaljerad information, titta i bruksanvisningen. Den hittar du på www.invacare.se under produkten.

Den fristående toalettstolsförhöjaren är mycket flexibel och anpassningsbar.

Aquatec Pico fristående toalettstolsförhöjare, kan justera sitthöjd, montera på eller av armstöd 
och ryggstöd, helt utan att använda verktyg. Den är lätt att hantera eftersom den har en låg vikt, 
dessutom är den helt rostfri. Är det trångt om utrymme? Då är det bra att känna till att Aquatec 
Pico fristående toalettstolsförhöjare, dessutom har en heltäckande mjuksits, som man enkelt 
lägger på sitsen, och får då en vanlig duschpall eller duschstol, beroende på hur den i övrigt 
utrustas.

Pico fristående 
toalettstols-
förhöjare

425 - 575 mm 430 mm 420 mm 575 mm 520 mm 4 / 4,8 1 kg3,2 kg

Färg

430 mm

Pico fristående 
toalettstols-
förhöjare

160 kg

Pallens vikt
Bredd mellan 

armstödSitthöjd Sittbredd Sitt djup Total bredd

Max 
användarvikt

Stolens viktTotalt djup

Vit

En flexibel gejder

Toalettgejdern kan enkelt monteras så att man kan ta ut bäckenkärlet rakt bakåt, eller montera den så att 
bäckenkärlet kan tas ut från höger eller vänster sida.

Möjligheter att variera

Bygg ihop din egen version 
av Pico toalettstolsförhöjare. 
Med eller utan armstöd och 
rygg, det beror på vilka behov 
användare har och hur trångt 
utrymmet är. Tar man bort 
ryggdelen så kan den användas 
över en vanlig toalettstol. 

Max användarvikt

Maximal användarvikt på Pico 
toalettstolsförhöjare är 160 kg, 
med eller utan ryggstöd och eller 
armstöd.


