
Aquatec 90000 toalettforhøyer

Aquatec 90000 toalettforhøyer er utviklet for 
å imøtekomme kravene fra brukere både på 
institusjoner og hjemme. Med et toalettsete som 
enkelt kan tas av basen, og komponenter i plast 
og rustfritt stål, er Aquatec 90000 både enkel å 
rengjøre og svært robust.

■  Tilgjengelig i tre setehøyder: 20 mm, 60 mm og 
100 mm

■  Oppfellbare, ergonomisk utformede armlener for 
ekstra støtte - fjernes eller monteres raskt ved 
hjelp av klipssystem

■  Innovativt klipssystem: Toalettsetet kan enkel tas 
av basen, uten bruk av verktøy 

■  Store utskjæringer både foran og bak på 
toalettringen forenkler hygienestellet

■  Høy maksimal brukervekt; 150 kg
■  Toalettforhøyerne med setehøyde 60 mm og 100 

mm kan leveres med eller uten armlener

Aquatec®  Toalettforhøyer
og toalettmonterte armlener

Aquatec 90000 
toalettforhøyer 
avbildet med 
setehøyde 60 mm 
og armlener

Toalettmonterte 
armlener

Aquatec 90000 toalettmonterte armlener

Toalettmonterte armlener/fastmontert toalettfor-
høyer med armlener. 

■  Oppfellbare, ergonomisk utformede armlener for 
ekstra støtte



Tekniske data

Artikkelnummer
Produkt Aquatec 90000  

toalettforhøyer
Aquatec 90000  
toalettmonterte armlener

Toalettforhøyer med armlener 8.31.121 (Setehøyde 20 mm)
8.31.111 (Setehøyde 60 mm)

8.31.101 (Setehøyde 100 mm)

8.31.121

Toalettforhøyer uten armlener 8.31.011 (Setehøyde 60 mm)
8.31.001 (Setehøyde 100 mm)

Tilbehør:
Adapter som gir en sittestilling på 8º 
fremover 

1470825

 
Dimensjoner
Setebredde 36.5 cm (A) 36.5 cm (A)
Setedybde 39 cm (B) 39 cm (B)
Setehøyde 2 / 6 / 10 cm (C) 2 cm (C)
Total bredde med armlener 54 cm (D) 54 cm (D)
Total bredde uten armlener 38 cm (E) 38 cm (E)
Total dybde 47.5 cm (F) 47.5 cm (F)
Total høyde med armlener 23 / 27 / 31 cm (G) 23 cm (G)
Total høyde uten armlener 3 / 7 / 11 cm (H) 3 / 7 / 11 cm (H)
Høyde, sete til armlener 20 cm (I) 20 cm (I)
Bredde mellom armlener 45 cm (J) 45 cm (J)
Bredde åpning 20.5 cm (K) 20.5 cm (K)
Dybde åpning 27.5 cm (L) 27.5 cm (L)
 
Annen info
Vekt med armlener 4.4 kg (SH:10 cm)

4 kg (SH:6 cm)
3.6 kg (SH:2 cm)

3.6 kg (SH:2 cm)

Maks brukervekt 150 kg 150 kg
Farge Hvit Hvit
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Invacare AS
Grensesvingen 9 
Postboks 6230 Etterstad 
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00 
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com 
www.invacare.no
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