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Funksjonalitet
i fokus
Det å kunne ta seg et avslappende bad og tilbringe litt kvalitetstid
for seg selv er noe alle burde unne seg, men ikke alle mennesker
har mulighet til å komme inn og ut av et vanlig badekar. Da kan
våre funksjonelle badekar med dør være løsningen.
En dør plassert lett tilgjengelig på badekaret sikrer lav
inngangshøyde og gir en enkel adkomst til badekaret. Dette, i
kombinasjon med trygg låsemekanisme og sklisikker bunn, øker
sikkerheten for brukeren.
Funksjonsutstyr tilbyr badekar i alle størrelser og utforminger sittebadekar og liggebadekar, badekar med frontinngang eller
sideinngang, med dør som går innover eller dør som går utover.
På flere av modellene kan man også velge om døren skal være
venstre- eller høyrevendt.
Med vårt utvalg av badekar er det derfor mulig å finne et badekar
som passer til dine behov og ditt baderom, enten det er lite eller
stort.
Ta kontakt med oss og vi hjelper med å finne den riktige modellen
som passer for deg.
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Lav inngangshøyde
gjør adkomsten enkel
- også for de som har
utfordringer med å løfte
benene.

2

Integrert sete i
badekaret gir en
behagelig sittestilling
for den badende, og
er i tillegg enkelt å
holde rent.

3

Trygg låsemekanisme
og pakning rundt
hele døren sikrer at
badekaret holder tett
under badingen.

4

Sklisikker bunn
øker sikkerheten og
skaper trygghet for
brukeren.

5

Bazz smart flexidør sittebadekar
Bazz smart flexidør er et funksjonelt sittebadekar med dør. Badekaret er lite og passer derfor perfekt
til baderom med begrenset plass. Døren er enkel å manøvrere og på grunn av den smarte åpne/
lukke-mekanismen tar den også liten plass i rommet. Håndtaket for åpning og lukking av døren er lett
tilgjengelig og gripevennlig.
Badekaret er optimalisert for din sikkerhet med lav trinnhøyde og sklisikker bunn. Det integrerte setet
gir deg en behagelig og ergonomisk riktig sittestilling. En fordypning i midten av setet muliggjør enklere
intimhygiene. Oppløftsventilen er plassert slik at man ikke trenger å bøye seg for å nå proppen i bunnen
av badekaret når det skal fylles eller tømmes.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

-----------

SB20-F
SB21-T
SB22-T
SB23-T
SB24-T
SB30-T
SB40-T

Et badekar som tar liten plass på badet
Sideinngang
Flexidør som åpnes oppover og utover
Sklisikker bunn
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Fordypning i setet for enkel intimhygiene
Støttehåndtak integrert i enden av badekaret
Oppløftsventil for åpning og lukking av propp
1 stk. endepanel medfølger

Hjelpemiddelnummer
162333

Tilleggsutstyr:
-- Luftmassasje
-- Termostatbatteri med skåldesperre, vannkran og
hånddusj integrert på karets side
-- Ekstra støttehåndtak på innsiden av badekaret
-- Ekstra endepanel

Bazz smart flexidør, sittebadekar
Endepanel, langside
Endepanel, høyre kortside
Endepanel, venstre kortside
Ekstra støttehåndtak i karet
Luftmassasje
Termostatbatteri m/hånddusj

Bazz smart flexidør, inklusive
termostatbatteri og 1 stk. endepanel

Teknisk informasjon
Lengde:

1245 mm

Bredde:

700 mm

Høyde:
Inngangshøyde:

Døren er lett å åpne med det
gripevennlige håndtaket. I tillegg har
badekaret et støttehåndtak plassert
lett tilgjengelig i enden. Dette kan
brukes som ekstra støtte når man
skal reise seg.
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Døren er enkel å manøvrere. Den
åpnes vertikalt rett opp, deretter kan
den skyves utover i rommet for enkel
tilgang til hele badekaret.

Lukket dør: 1050 mm
Åpen dør: 2070 mm
110 mm

Det integrerte setet gir deg en
behagelig og ergonomisk riktig
sittestilling. Fordypningen i
midten av setet muliggjør enklere
intimhygiene.
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Bazz hjørne sittebadekar
Bazz hjørnebadekar er et funksjonelt sittebadekar med dør. Badekaret kan plasseres i hjørnet av
baderommet, men fås også i en modell som passer til rett vegg. Døren er enkel å åpne med håndtaket
rett fremfor deg og kan åpnes opp til 90°.
Bazz hjørnebadekar er optimalisert for din sikkerhet med lav trinnhøyde og sklisikker bunn. Badekarets
dybde, kombinert med det integrerte setet, gir deg en behagelig og ergonomisk riktig sittestilling. En
fordypning i midten av setet muliggjør enklere intimhygiene. Oppløftsventilen er plassert slik at man ikke
trenger å bøye seg for å nå proppen i bunnen av badekaret når det skal fylles eller tømmes.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

-- Et hjørnebadekar som også kan plasseres på
rett vegg
-- Inngang i front
-- Dør som åpnes utover
-- Sklisikker bunn
-- Trygg åpne- og lukkemekanisme
-- Lav inngangshøyde
-- Fordypning i setet for enkel intimhygiene
-- Støttehåndtak integrert i front
-- Oppløftsventil for åpning og lukking av propp
-- Endepaneler medfølger

SB10-H
SB10-R
SB30-T
SB40-T

Bazz hjørnebadekar til plassering i hjørne
Bazz hjørnebadekar til plassering på rett vegg
Luftmassasje
Termostatbatteri m/hånddusj

Hjelpemiddelnummer
037508

Bazz hjørnebadekar til plassering i hjørne,
inklusive termostatbatteri og endepaneler

Teknisk informasjon
Tilleggsutstyr:

Lengde:

-- Luftmassasje
-- Termostatbatteri med skåldesperre, vannkran og
hånddusj integrert på karets side

Hjørnemodell: 1150 mm
Til rett vegg: 975 mm

Bredde:

1020 mm

Høyde:

1060 mm

Inngangshøyde:

Det integrerte støttehåndtaket i front
gir ekstra støtte til brukere som skal
reise seg opp fra setet.
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Døren kan åpnes helt opp til 90° og
badekaret har en lav inngangshøyde
som gjør det enkelt å komme inn og ut.

150 mm

Endepanelene er enkle og å ta av og
på dersom det skulle være behov for
vedlikehold eller reparasjon.
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Coniston sittebadekar

Bimini sittebadekar

Et elegant sittebadekar med dør, lav trinnhøyde og enkel inngang. Coniston sittebadekar er et trygt og stabilt
badekar som krever minimalt med plass på baderommet.

Bimini er et behagelig sittebadekar som tar liten plass på badet. Den lette døren åpnes vertikalt, rett opp og
krever derfor ingen ekstra plass utover i rommet. Noe som gjør at en rullestol eller rullator kan plasseres helt
inntil åpningen til badekaret ved forflytning.

Badekaret er enkelt å gå inn i, da det har en lav inngangshøyde. Badekarets integrerte sete sikrer også en
behagelig oppreist stilling for den badende. Badekaret leveres med dør som åpnes innover på høyre eller
venstre side.

Det integrerte setet gir en behagelig og oppreist sittestilling. En fordypning i midten av setet muliggjør enklere
intimhygiene.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

-------

GB50H-W
GB50V-W
GB320-T
GB310-T

--------

AB20-W
AB50-T
AB40-T

Moderne og elegant design
Sideinngang
Dør som åpnes innover
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Venstre- eller høyrevendt modell

Coniston sittebadekar, dør høyre
Coniston sittebadekar, dør venstre
Luftmassasje
Endepanel

Et badekar med optimal komfort
Sideinngang
Dør som åpnes vertikalt rett opp
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Rullestol/rullator kommer helt inntil
Oppløftsventil for åpning og lukking av propp
1 stk. endepanel medfølger

Bimini sittebadekar
Luftmassasje
Endepanel

Tilleggsutstyr:
Tilleggsutstyr:

-- Luftmassasje
-- Endepanel

-- Luftmassasje
-- Ekstra endepanel

Teknisk informasjon
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Teknisk informasjon:

Lengde:

1245 mm

Lengde:

1378 mm

Bredde:

660 mm

Bredde:

664 mm

Høyde:

950 mm

Høyde:

Inngangshøyde:

210 mm

Kapasitet:

285 liter

Inngangshøyde:

Lukket dør: 940 mm
Åpen dør: 2054 mm
459 mm
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Derwent sittebadekar

Ennerdale sittebadekar

Derwent sittebadekar er et av de større sittebadekarene vi tilbyr. Det har generøst med plass innvendig, noe
som gir en romslig følelse når man bader. Døren på dette karet er plassert på siden og åpnes utover. Velg
mellom høyre- eller venstrevendt modell.

Ennerdale sittebadekar er et dypt og bredt badekar med dør og lav inngangshøyde. Badekaret er designet for
å passe inn i et moderne baderom.

Det integrerte setet med tilhørende ryggstøtte sikrer en komfortabel, oppreist stilling for den badende og gir i
tillegg god støtte når bruker skal reise seg.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

-------

GB70H-W
GB70V-W
GB320-T
GB310-T

Et stort og romslig badekar
Sideinngang
Dør som åpnes utover
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Venstre- eller høyrevendt modell

Tilleggsutstyr:

Derwent sittebadekar, dør høyre
Derwent sittebadekar, dør venstre
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
211786
201820

Derwent sittebadekar, dør høyre
Endepanel, 1 stk

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

-------

GB60H-W
GB60V-W
GB320-T
GB310-T

God dybde og bredde
Sideinngang
Dør som åpnes innover
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Venstre- eller høyrevendt modell

Tilleggsutstyr:

-- Luftmassasje
-- Endepanel

Ennerdale sittebadekar, dør høyre
Ennerdale sittebadekar, dør venstre
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
201819
201820

Ennerdale sittebadekar, dør høyre
Endepanel, 1 stk

-- Luftmassasje
-- Endepanel

Teknisk informasjon
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Dybden på badekaret gir en behagelig badeopplevelse. Det integrerte setet sikrer en oppreist stilling for den
badende. Badekaret leveres med dør som åpnes innover på venstre eller høyre side av karet.

Teknisk informasjon

Lengde:

1365 mm

Lengde:

1195 mm

Bredde:

835 mm

Bredde:

715 mm

Høyde:

990 mm

Høyde:

1015 mm

Kapasitet:

529 liter

Kapasitet:

350 liter
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Windermere sittebadekar

Imperial sittebadekar

Windermere sittebadekar er vårt mest kompakte badekar med dør og tar derfor liten plass i rommet. Inngang
på siden av badekaret med dør som åpnes utover. Døren kan monteres på venstre eller høyre side av karet.

Imperial er et sittebadekar med god lengde og romslig plass. Badekaret lengde gjør at denne modellen passer
godt også til høye brukere.

Badekarets integrerte sete sikrer en behagelig oppreist stilling for den badende.

Badekaret leveres med dør som åpnes innover, så døren vil ikke kreve noe ekstra plass i baderommet. Dette
badekaret kommer i både venstre- og høyrevendt modell.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

-------

GB40H-W
GB40V-W
GB320-T
GB310-T

------

GB80H-W
GB80V-W
GB320-T
GB310-T

Et lite og kompakt badekar
Sideinngang
Dør som åpnes utover
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Venstre- eller høyrevendt modell

Tilleggsutstyr:

Windermere sittebadekar, dør høyre
Windermere sittebadekar, dør venstre
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
196691
201820

Imperial sittebadekar, dør høyre
Imperial sittebadekar, dør venstre
Luftmassasje
Endepanel

Tilleggsutstyr:

Windermere sittebadekar, dør høyre
Endepanel, 1 stk

-- Luftmassasje
-- Endepanel

-- Luftmassasje
-- Endepanel

Teknisk informasjon

14

Sideinngang
Dør som åpnes innover
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Venstre- eller høyrevendt modell

Teknisk informasjon

Lengde:

950 mm

Lengde:

1315 mm

Bredde:

660 mm

Bredde:

765 mm

Høyde:

930 mm

Høyde:

1015 mm

Kapasitet:

173 liter

Kapasitet:

310 liter
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Ullswater sittebadekar

Acacia sittebadekar

Ullswater sittebadekar er designet for å passe til trange baderom, men har likevel god dybde og er behagelig i
bruk. Inngang i front og dør som åpnes innover.

Acacia er et lite badekar og passer derfor perfekt til baderom med begrenset plass. Døren til dette badekaret
er ikke festet til karet, men er en separat del som skyves på plass ovenfra og ned i et spor i front av badekaret.
Derfor tar døren heller ingen ekstra plass på små baderom.

Badekarets integrerte sete sikrer en behagelig oppreist stilling for den badende.
Badekaret er optimalisert for din sikkerhet med lav trinnhøyde og sklisikker bunn. Det integrerte setet gir deg
en behagelig og ergonomisk riktig sittestilling. En fordypning i midten av setet muliggjør enklere intimhygiene.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

------

GB30V-W Ullswater sittebadekar, dør venstre
GB320-T Luftmassasje
GB310-T Endepanel

---------

AB10-W
AB50-T
AB40-T

Elegant design
Inngang i front
Dør som åpnes innover
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde

Tilleggsutstyr:

Hjelpemiddelnummer
174093
201820

Ullswater sittebadekar, dør venstre
Endepanel, 1 stk

-- Luftmassasje
-- Endepanel

God badedybde
Inngang i front
Dør som skyves ned i et spor
Lav inngangshøyde
Sklisikker bunn
Fordypning i setet for enkel intimhygiene
Oppløftsventil for åpning og lukking av propp
1 stk. endepanel medfølger

Acasia sittebadekar
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
207190
207191

Acasia sittebadekar, inklusive 1 stk. endepanel
Ekstra endepanel, 1 stk.

Tilleggsutstyr:
-- Luftmassasje
-- Ekstra endepanel

Teknisk informasjon
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Teknisk informasjon

Lengde:

980 mm

Lengde:

1024 mm

Bredde:

660 mm

Bredde:

710 mm

Høyde:

930 mm

Høyde:

1000 mm

Kapasitet:

242 liter

Inngangshøyde:

145 mm
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Calibur liggebadekar
Calibur er et unikt og behagelig liggebadekar med dør. Med et liggebadekar får man en komfortabel
stilling med plass til å strekke ut benene mens man bader. Døren åpnes vertikalt, rett opp og krever
derfor ingen ekstra plass utover i rommet. Med døren åpen er det enkelt og trygt å komme seg inn og ut
av badekaret.
Fordelen med et Calibur badekar er inngangshøyden på 45 cm. Denne høyden gjør det enklere å sette
seg og reise seg, både for stående og sittende brukere. Ved forflytning fra en rullestol kan man plassere
stolen helt inntil badekarets åpning før man flytter seg over. Calibur er også et godt alternativ i situasjoner
der man har behov for assistanse under badingen, da pleieren ikke behøver å bøye seg like mye som
ved et tradisjonelt liggebadekar.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

--------

AB30-W
AB50-T
AB40-T

Et liggebadekar med optimal komfort
Sideinngang
Dør som åpnes vertikalt rett opp
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Rullestol/rullator kommer helt inntil
Enkel forflytning til og fra badekaret
1 stk. endepanel medfølger

Calibur liggebadekar
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
156878
207191

Calibur liggebadekar, inklusive 1 stk. endepanel
Ekstra endepanel, 1 stk

Tilleggsutstyr:
-- Luftmassasje
-- Ekstra endepanel

Teknisk informasjon
Lengde:

1595 mm

Bredde:

665 mm

Høyde:
Inngangshøyde:

Badekarets liggeflate er 45 cm over
bakken. Dette gjør at forflytninger fra
rullestol over til badekar blir enklere.
Siden døren åpnes oppover kommer
også rullestolen helt inntil badekaret
uten at døren er i veien.
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Døren er enkel å bevege opp eller ned.
Den åpnes vertikalt, rett opp og tar
derfor ikke noe ekstra plass utover i
baderommet.

Lukket dør: 900 mm
Åpen dør: 2160 mm
450 mm

Døren er enkel å åpne og lukke
med det gripevennlige håndtaket på
badekarets utside. Håndtaket kan
også nås når man sitter i badekaret
med lukket dør.
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Cambridge liggebadekar

Cotswold liggebadekar

Et moderne liggebadekar med dør. Setet i badekaret kan heves og senkes slik at brukeren enklere kan reise
seg opp. Badekaret har et integrert betjeningspanel for hev og senk av setet.

Cotswold liggebadekar har samme utforming som et ordinært badekar, men har i tillegg en dør som gir lav
inngangshøyde og enklere adgang.

Dersom man ønsker å dusje sittende kan setet brukes til dette. Om ønskelig kan setet fjernes slik at badekaret
kan brukes som et vanlig liggebadekar.

Badekaret leveres i to ulike lengder, med dør som åpnes innover på høyre eller venstre side av badekaret.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

----------

GB100H-F
GB100V-F
GB101H-F
GB101V-F
GB320-T
GB310-T

--------

GB10H-W
GB10V-W
GB20H-W
GB20V-W
GB320-T
GB310-T

Elektrisk drevet sete men høydejustering
Avtakbart sete
Sideinngang
Dør som åpnes innover
Velge mellom to lengder
Batteri back-up
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Venstre- eller høyrevendt modell

Tilleggsutstyr:
-- Luftmassasje
-- Endepanel

Cambridge liggebadekar 150 cm, dør høyre
Cambridge liggebadekar 150 cm, dør venstre
Cambridge liggebadekar 167,5 cm, dør høyre
Cambridge liggebadekar 167,5 cm, dør venstre
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
156139
166523
195967
201820

Cambridge liggebadekar 150 cm, dør høyre
Cambridge liggebadekar 167,5 cm, dør høyre
Cambridge liggebadekar 167,5 cm, dør venstre
Endepanel, 1 stk

Teknisk informasjon

Tilleggsutstyr:
-- Luftmassasje
-- Endepanel

Cotswold liggebadekar 150 cm, dør høyre
Cotswold liggebadekar 150 cm, dør venstre
Cotswold liggebadekar 167,5 cm, dør høyre
Cotswold liggebadekar 167,5 cm, dør venstre
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
198656
206901
201820

Cotswold liggebadekar 150 cm, dør høyre
Cotswold liggebadekar 165,5 cm, dør høyre
Endepanel, 1 stk.

Teknisk informasjon

Lengde:

1500/1675 mm

Bredde:

700 mm

Lengde:

1500/1675 mm

Høyde:

555 mm

Bredde:

700 mm

Kapasitet:

218 liter

Høyde:

555 mm

Kapasitet:

218 liter

Maks belastning:
20

Moderne design
Sideinngang
Dør som åpnes innover
Velge mellom to lenger
Trygg åpne- og lukkemekanisme
Lav inngangshøyde
Venstre- eller høyrevendt modell

165 kg
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En praktisk dusjstol
for enkel forflytning av
brukeren. Benløfteren
medfølger til Windsor 3

Windsor badekar med stol
Windsor er et praktisk badekar med stol og fast høyde. Den integrerte dusjstolen sikrer en jevn og trygg
forflytning av brukeren, og sparer personalet for tunge løft. Forflytningen er helautomatisk og gjennomføres
ved å benytte den medfølgende håndbetjeningen. Windsor leveres både med og uten benløfteren:
Windsor 2: Badekar med elektrisk drevet dusjstol (s. 24)
Windsor 3: Badekar med elektrisk drevet dusjstol og benløfter (s. 25)

Armstøttene er
oppfellbare og kan felles
opp individuelt

Et kontrollpanel for
enkel identifisering
av feil eller behov for
vedlikehold er plassert
på enden av badekaret

22
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Windsor 2

Windsor 3

Windsor 3 leveres med en
integrert, elektrisk drevet dusjstol.
Denne dusjstolen er også utstyrt
med benløfter som er til god hjelp
for de som ikke selv klarer å løfte
benene over kanten på badekaret.
Windsor 3 er et komfortabelt
badekar som sikrer en uanstrengt
forflytning av brukeren.

Windsor er et badekar med god
badedybde og komfort. Windsor 2
leveres med en integrert, elektrisk
drevet dusjstol uten benløfter.
Hele forflytningen foregår ved
hjelp av den medfølgende
håndbetjeningen. Dette sikrer
en jevn, uanstrengt overføring
av den badende på en trygg og
komfortabel måte.

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

-------

GB120H-F
GB120V-F
GB121H-F
GB121V-F
GB320-T
GB310-T

Elektrisk drevet dusjstol
Håndbetjening for å styre dusjstolen
Jevne flater som er enkle å rengjøre
God badedybde
Batteri back-up
Elektronisk panel for identifisering av feil
eller behov for vedlikehold
-- Velg mellom to ulike lengder
-- Venstre- eller høyrevendt modell

Windsor 2 badekar 150 cm, høyre
Windsor 2 badekar 150 cm, venstre
Windsor 2 badekar 170 cm, høyre
Windsor 2 badekar 170 cm, venstre
Luftmassasje
Endepanel

Teknisk informasjon
Lengde:

1500/1700 mm

Tilleggsutstyr:

Bredde:

750 mm

-- Luftmassasje
-- Endepanel

Høyde:

640 mm

Maks belastning:

150 kg

Med dette badekaret får du:

Artikkelnummer

--------

GB130H-F
GB130V-F
GB131H-F
GB131V-F
GB320-T
GB310-T

Elektrisk drevet dusjstol
Håndbetjening for å styre dusjstolen
Benløfter
Jevne flater som er enkle å rengjøre
God badedybde
Batteri back-up
Elektronisk panel for identifisering av feil
eller behov for vedlikehold
-- Velg mellom to ulike lengder
-- Venstre- eller høyrevendt modell

Tilleggsutstyr:
-- Luftmassasje
-- Endepanel

Windsor 3 badekar 150 cm, høyre
Windsor 3 badekar 150 cm, venstre
Windsor 3 badekar 170 cm, høyre
Windsor 3 badekar 170 cm, venstre
Luftmassasje
Endepanel

Hjelpemiddelnummer
159156
201820

Windsor 3 med dusjstol og benløfter 170 cm, høyre
Endepanel, 1 stk.

Teknisk informasjon
Lengde:

1500/1700 mm

Bredde:

750 mm

Høyde:

640 mm

Maks belastning:
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150 kg
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Pressalit Care badekar
Badekarene fra Pressalit Care er funksjonelle liggebadekar med høydejustering. Høydejusteringen sikrer
at pleieren får en optimal arbeidshøyde og på den måten unngår belastningsskader. Disse badekarene
kan høydejusteres med 300 mm, fra 650-950 mm.
Badekarene kommer i to modeller. Den ene modellen er et vanlig liggebadekar med høydejustering.
Til den andre modellen medfølger et praktisk stellebord som er montert på toppen av badekaret.
Stellebordet kan vippes opp mot veggen når badekaret skal benyttes. Til badekarene medfølger en
håndbetjening for enkel justering av høyde, samt armatur og hånddusj.

Badekar med høydejustering
Artikkelnummer
RB2120

Badekar med høydejustering

Teknisk informasjon
Lengde:

Innvendig: 1600 mm
Utvendig: 1705 mm

Bredde:

700 mm

Høyde:

650 mm

Maks belastning:

300 kg

Høydejustering:

300 mm

Badekar med høydejustering og stellebord
Artikkelnummer
RB2130

Badekar med høydejustering og stellebord

Teknisk informasjon
Lengde:
Bredde:
Høyde:
Maks belastning:
Høydejustering:
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Innvendig: 1600 mm
Utvendig: 1735 mm
700 mm
Stellebord lukket: 670 mm
Stellebord vippet opp: 1380 mm
300 kg
300 mm
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