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Handicare AS er en av Norges største leverandører av 

tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. 

Produktområdet er bredt og vi leverer løsninger for både 

barn, unge og voksne til bruk hjemme eller på institusjon. 

Sortimentet baseres på egenproduserte produkter og 

agenturprodukter fra anerkjente leverandører. 

En lettere hverdag
Vi tilbyr løsninger som gir økt selvstendighet for eldre og 

funksjonshemmede, samt bedre vilkår for de som bistår 

dem. Med andre ord en lettere hverdag!

Landsdekkende salgs- 
og serviceorganisasjon

Vi er opptatt av å være en solid partner for 

våre kunder. Dette gjør vi gjennom lokal 

tilstedeværelse med dyktige medarbeidere 

som kan gi god service. Er du usikker på 

hvilket produkt du skal velge eller hvordan 

du kan få mest mulig ut av de forskjellige 

løsningene, kan vi hjelpe deg. Har du behov 

for service og reparasjoner av produktene, 

kan vi hjelpe deg. Ønsker du kurs og

opplæring i temaer relatert til forflytning og 

transport av personer, kan vi hjelpe deg.

Ta kontakt med din lokale representant 

eller vårt kundesenter på telefon 03250.



Clos-O-Mat er den optimale toalettløsning for personer som 
må ha hjelp til å ta vare på toaletthygienen. Clos-O-Mat 
erstatter det tradisjonelle toalettet og spyler med temperert 
vann og tørker med varmluft ved siden av å være et helt  
vanlig toalett. Toalettet er meget enkelt og funksjonelt både 
for bruker og den som hjelper. 

Clos-O-Mat modell Lima Vita monteres på veggen i fast 
høyde eller på et frittstående, hev- og senkbart stativ for å 
tilpasse toaletthøyden f.eks. ved overflytning til/fra brukers 
rullestol. 

Ideelt for brukere som kan betjene dette selv eller for pleie-
personell.

SPESIFIKASJONER

Maks brukervekt  
Clos-O-Mat Lima Vita

150 kg

Yttermål, bredde 45 cm

Yttermål, dybde 73 cm

Høyde Clos-O-Mat Palma Vita 86 cm

1. VALG

Toalett unisex m/innebygd dusj og lufttørker 
veggmontert

Clos-O-Mat Lima Vita POST 26 – Toalett unisex m/innebygd dusj og lufttørker veggmontering



Clos-O-Mat er den optimale toalettløsning for personer som 
må ha hjelp til å ta vare på toaletthygienen. Clos-O-Mat 
erstatter det tradisjonelle toalettet og spyler med temperert 
vann og tørker med varmluft ved siden av å være et helt  
vanlig toalett. Toalettet er meget enkelt og funksjonelt både 
for bruker og den som hjelper. 

Clos-O-Mat modell Palma Vita er en gulvmodell med 
standard setehøyde 43 cm. Ønskes høyere setehøyde,  
leveres forhøyningssokler i forskjellige høyder. 
Stort utvalg av tilbehør for tilpasning til brukerens funksjoner. 
Spesielle barneseter og sidestøtter kan monteres på Palma 
Vita.

Ideelt for brukere som kan betjene dette selv eller for pleie-
personell.               

1. VALG

Toalett unisex m/innebygd dusj og lufttørker 
veggmontert

Clos-O-Mat Palma Vita
POST 27 –  Toalett unisex m/innebygd dusj og lufttørker gulvmontert

SPESIFIKASJONER

Maks brukervekt 
Clos-O-Mat Palma Vita

200 kg

Yttermål, bredde 45 cm

Yttermål, dybde 73 cm

Høyde Clos-O-Mat Palma Vita 86 cm


