Multibath SE – Højdeindstilleligt badekar m/hæve- og sænkbar stol

Multibath SE er et sikkert og komfortabelt højdeindstilleligt badekar med hæve- og
sænkbar stol, der giver brugeren en behagelig badeoplevelse og plejepersonalet et bedre
arbejdsmiljø.
Multibath SE er en forstærket version af det originale Multibath design. Et produkt med
multi-funktioner i et innovativt design. Dette badekar er anvendeligt til en lang række
brugere.
For ikke-ambulante brugere giver den, ekstra egenskab af et el-sæde, en sikker og
komfortabel forflytning til og fra badekarret. Stolen løfter, drejer rundt og sænkes langsomt
og sikkert ned i vandet. Produktet giver en lav forflytningshøjde, hvilket tillader let og sikker
tilgang for brugere, som enten kræver lift eller manuel assistance til at blive placeret på
sædet.
For ambulante brugere kan sædet fjernes og badekarret sænkes til almindelig badning.
Når badet sænkes, får man ved dette badekar den laveste indstigningshøjde i hele vores
produktsortiment.
• Meget rummelig udformning og størrelse for maksimal komfort og afslapning.
• TMV3 termostatisk blandingsbatteri med anti-skoldning:
TMV3 vandhaner er designet til at reagere hurtigt over for ændringer i temperaturen og til
at lukke for at forebygge skoldning rent sikkerhedsmæssigt.
• Badekarrets langside kan sænkes for lettere adgang til plejeren.
• Justérbar højde for at reducere arbejdsbelastning for plejeren.
• Fås i to forskellige længder.
• Aftageligt sæde.

Multibath SE – Højdeindstilleligt badekar m/hæve- og sænkbar stol
Produktspecifikation:
Model nr.

1700

2000

Ydre længde

1690 mm.

2040 mm.

Ydre bredde

805 mm.

805 mm.

Højde (ca.)

555-955 mm.

555-955 mm.

Indre længde

1400 mm. top

1730 mm. top

1180 mm. bund

1510 mm. bund

590 mm. top

590 mm. top

500 mm. bund

500 mm. bund

Vanddybde

380 mm.

380 mm.

Maks. brugervægt

133 kg.

133 kg.

Indre bredde

Muligt tilbehør:
• Bruser:
Kingkraft’s badekar kan leveres med en kategori 3 eller 5 bruser eller for at gøre Sensory oplevelsen
fuldkommen, tilbydes et Up-Light brusehoved. Lysets farve vil skifte i takt med vandets temperatur.
• Whirlpool
• Lys
• Bluetooth-musiksystem
• Puder og støtter
Varenr.

Model nr.

HMI-nr.

FG-MBC027

1700

121654

FG-MBC028

2000

121657

Se produktvideo her
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