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God avlastning i 
hverdagen
Våre polstrede dusjseter gir mulighet for hvile og avlastning i 
dusjen. Om ønskelig kan setet også benyttes til avlastning i 
andre situasjoner der det er behov. Som for eksempel på et 
soverom eller i en korridor.

Setene har god polstring og er myke og behagelige å sitte 
på. De kan felles opp mot veggen når de ikke er i bruk slik at 
de tar minimalt med plass i dusjen.

Dusjsetene leveres i ulike varianter med støtteben, arm- og 
ryggstøtter. I tillegg kan man velge om setet skal være med 
eller uten hull og åpning i front. Et sete med hull eller åpning i 
front vil bidra til enklere intimhygiene for brukeren.

I tillegg til våre polstrede dusjseter leverer vi også polstrede 
dusjbenker i to lengder, samt et dusjsete uten polstring.

Alle setene festes til vegg og kan tilpasses og monteres på 
alle typer veggkonstruksjoner.  

Ta kontakt med oss og vi hjelper med å finne den riktige 
modellen som passer for deg.
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SMALL MEDIUM LARGE

Et helpolstret dusjsete som gir ekstra 
hvile og avlastning i dusjen.

Setet er mykt og behagelig å sitte på. 
Det er oppfellbart mot vegg slik at det tar 
minimalt med plass i dusjen når det ikke 
er i bruk, samtidig som det gir mulighet 
for stående brukere til å benytte dusjen.

Åpningen i setets front gir enklere tilgang 
for intimhygiene. Dusjsetet kan leveres 
med tre åpningsstørrelser; small, medium 
og large.

Polstret dusjsete med åpning i front

Maks belastning: 200 kg
Setehøyde: 460-510 mm
Materialer: Pulverlakkert, rustfritt stål og PU-skum

dusjsete med åpningsstørrelse small
dusjsete med åpningsstørrelse medium
dusjsete med åpningsstørrelse large

Artikkelnummer
W13B-S
W13B-M
W13B-L

dusjsete med åpningsstørrelse small
dusjsete med åpningsstørrelse medium
dusjsete med åpningsstørrelse large

Hjelpemiddelnummer
148529
146233
080835

dusjsete med åpningsstørrelse small
dusjsete med åpningsstørrelse medium
dusjsete med åpningsstørrelse large

Artikkelnummer
W13R-S
W13R-M
W13R-L

Dusjsete med støtteben

Dusjsete med støtteben, rygg- og armstøtte
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SMALL MEDIUM LARGE

Et helpolstret dusjsete som gir ekstra 
hvile og avlastning i dusjen.

Setet er mykt og behagelig å sitte på. 
Det er oppfellbart mot vegg slik at det tar 
minimalt med plass i dusjen når det ikke 
er i bruk, samtidig som det gir mulighet 
for stående brukere til å benytte dusjen.

Et sete med hull bidrar til enklere tilgang 
for intimvask. Dusjsetet kan leveres med 
tre hullstørrelser; small, medium og large.

Polstret dusjsete med hull

dusjsete med hullstørrelse small
dusjsete med hullstørrelse medium
dusjsete med hullstørrelse large

Artikkelnummer
W14B-S
W14B-M
W14B-L

Artikkelnummer
W14R-S
W14R-M
W14R-L

Dusjsete med støtteben

Dusjsete med støtteben, rygg- og armstøtte

dusjsete med hullstørrelse small
dusjsete med hullstørrelse medium
dusjsete med hullstørrelse large

Maks belastning: 200 kg
Setehøyde: 460-510 mm
Materialer: Pulverlakkert, rustfritt stål og PU-skum

dusjsete med hullstørrelse large

Hjelpemiddelnummer
169974

dusjsete med hullstørrelse large

Hjelpemiddelnummer
187597
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SETETS SITTEFLATE

Et helpolstret dusjsete som gir ekstra 
hvile og avlastning i dusjen.

Setet er mykt og behagelig å sitte på. 
Det er oppfellbart mot vegg slik at det tar 
minimalt med plass i dusjen når det ikke 
er i bruk, samtidig som det gir mulighet 
for stående brukere til å benytte dusjen.

Setet leveres med støtteben, men kan 
også leveres med rygg- og armstøtter.

Polstret dusjsete

polstret dusjsete

Artikkelnummer
W15B

polstret dusjsete

Hjelpemiddelnummer
155596

polstret dusjsete

Artikkelnummer
W15R

polstret dusjsete

Hjelpemiddelnummer
163744

Dusjsete med støtteben

Dusjsete med støtteben, rygg- og armstøtte

Maks belastning: 200 kg
Setehøyde: 460-510 mm
Materialer: Pulverlakkert, rustfritt stål og PU-skum
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Et dusjsete som gir ekstra hvile og 
avlastning i dusjen. Dette er et perforert 
sete uten polstring. Duken har hull som 
gir gjennomstrømning av vann når man 
dusjer.

Setet er oppfellbart mot vegg slik at 
det tar minimalt med plass i dusjen når 
det ikke er i bruk, samtidig som det gir 
mulighet for stående brukere til å benytte 
dusjen.

Setet kan leveres med eller uten 
støtteben, rygg- og armstøtter.

SETETS SITTEFLATE

Perforert dusjsete

perforert dusjsete

Artikkelnummer
W16B

perforert dusjsete

Artikkelnummer
W16R

perforert dusjsete

Hjelpemiddelnummer
098394

Maks belastning: 200 kg
Setehøyde: 460-510 mm
Materialer: Pulverlakkert, rustfritt stål og PVC-duk

Dusjsete med støtteben

Dusjsete med støtteben, rygg- og armstøtte

perforert dusjsete

Hjelpemiddelnummer
166313
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BREDSMAL

Polstret dusjbenk

polstret dusjbenk, smal
polstret dusjbenk, bred

Artikkelnummer
W17-S
W17-B

Hjelpemiddelnummer
086162
175459

polstret dusjbenk, smal
polstret dusjbenk, bred

Maks belastning: 200 kg
Setehøyde: 460-510 mm
Materialer: Pulverlakkert, rustfritt stål og PU-skum

Dusjbenk med støtteben
En helpolstret dusjbenk som gir ekstra 
hvile og avlastning i dusjen.

Setet er mykt og behagelig å sitte på. 
Det er oppfellbart mot vegg slik at det tar 
minimalt med plass i dusjen når det ikke 
er i bruk, samtidig som det gir mulighet 
for stående brukere til å benytte dusjen.

Setet leveres med støtteben, og kommer 
i smal eller bred modell .
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Måltegninger
Perforert dusjsete (W16)Polstret dusjsete med eller uten åpning i front eller hull (W13, W14 og W15)

SMALL MEDIUM LARGE

Polstret dusjbenk (W17)Åpningsstørrelser (W13 og W14)
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