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Augsburg Bade- og Toiletstol, i et farverigt og ungdommeligt look, er designet med 
brugervenlighed, komfort og sikkerhed for øje.  
 
Det bløde PU-skumsæde og ryglæn gør stolen behagelig at sidde på, og de justérbare og 
aftagelige fodstøtter gør, at man sidder komfortabelt og sikkert - samtidig kan stolen vokse 
med brugeren.   

  
Produktspecifikation: 

• Skræddersyet design til børn til brug i brusebadet, over toilettet og ved sengen 

• Blødt sæde og ryglæn 

• Solidt lukket-celle PU-skumsæde med hygiejneåbning – inkl. bækken 

• Højdejustérbare, svingbare og aftagelige fodstøtter 

• Svingbare armlæn, der giver mulighed for forflytning fra siden 

• Med 4 drejelige hjul med parkerings- og retningsbestemte bremser 

• Modellen ”24 inch” har store kørestolshjul med drivringe 

Det er bl.a. muligt at tilkøbe: 

- et sædejusteringsmodul, så stolens sæde kan justeres ind i både bredde 
og dybde. Dertil hører: 

• justérbart ryglæn 

• justérbare armstøtter 

• sikkerhedsbælte 

- en højdejustérbar nakkestøtte 

 

 

  

 

 

 

 

Augsburg Bade- og Toiletstol til børn 



Foto ovenfor viser Augsburg med den højdejustérbare nakkestøtte samt sædejusteringsmodulet 

Model  3 inch 4 inch 24 inch m/drivringe 
Højde 108 cm 111 cm 114 cm 
Dybde 83 cm 83 cm 97 cm 
Bredde 52 cm 52 cm 66 cm 
Sædedybde 35 cm 35 cm 35 cm 
Sædedybde med 
justeringsmodul 

25 – 29 cm 25 – 29 cm 25 – 29 cm 

Sædebredde 42 cm 42 cm 42 cm 
Sædebredde med 
justeringsmodul 

22 – 32 cm 22 – 32 cm 22 – 32 cm 

Sædehøjde 51 cm 54 cm 55 cm 
Toilethøjde max. 38 cm 41 cm 44 cm 
Toiletbredde max. 33 cm 33 cm 33 cm 
Vægt 17,1 kg 17,3 kg 24,8 kg 
Vægt,  
sædejusteringsmodul 

3,9 kg 3,9 kg 3,9 kg 

Maks. brugervægt 80 kg 80 kg 80 kg 
 

Model Varenr. HMI-nr. 

3 inch 339.03.97 134904 

4 inch 339.04.97 134907 

24 inch  339.24.97 134910 

Sædejusteringsmodul 444.00.97 - 

Sikkerhedsbælte  322.30.10 - 

PU-skumpude til armstøtte 440.10.32 - 

Nakkestøtte, højdejustérbar  444.03.39 - 
 
 

 

Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85  KONTAKT 

Augsburg Bade- og Toiletstol til børn 

https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=74172&art0=126057&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=74172&art0=126058&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=74172&art0=126059&nart=1
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

