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Velvære for 
bruker og pleier
Det å kunne ta seg et avslappende bad og tilbringe litt 
kvalitetstid for seg selv er noe alle burde unne seg. Også 
de som bor på pleie- og omsorgshjem, sykehus eller 
andre institusjoner fortjener litt ekstra velvære i hverdagen. 
Et badekar med stol og høydejustering kan bidra til å gi 
pasienter og andre brukere restitusjon og pleie. 

Funksjonsutstyr tilbyr en rekke ulike modeller av badekar 
med høydejustering. Alle våre modeller er designet 
for å møte kravene til dagens moderne pleie- og 
omsorgsbransje. 

Med muligheten til å heve og senke badekaret kan 
pleierne selv justere høyden til riktig arbeidshøyde. På den 
måten unngår man tunge løft og belastningsskader.

Badekarene kommer i ulike størrelser og har mange 
forskjellige funksjoner. Snakk med oss og vi hjelper deg å 
finne den riktige modellen som dekker dine behov.
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Ascot, fast dusjstol, høyre
Ascot, fast dusjstol, venstre
Ascot, avtakbar dusjstol, høyre
Ascot, avtakbar dusjstol, venstre
Luftmassasje
Multifarget belysning
Bluetooth lydsystem

Et kompakt, høydejusterbart badekar utviklet for langsiktig bruk i omsorgs- og sykehusmiljøer. 
Høydereguleringen sikrer at pleierne oppnår riktig arbeidshøyde og på den måten unngår 
belastningsskader. Badekaret styres enkelt fra kontrollpanelet på karet, og dusjstolen med den 
medfølgende håndbetjeningen.

Ascot leveres med en praktisk dusjstol som sikrer en jevn, uanstrengt forflytning av den badende på en 
trygg og komfortabel måte. Dusjstolen har en avtakbar del for åpning i midten som sikrer bedre hygiene 
hos brukeren. Velg mellom fastmontert dusjstol eller en avtakbar dusjstol med hjul. Den avtakbare 
dusjstolen kan for eksempel benyttes til å forflytte brukeren fra soverommet til badekaret.

Ascot

4

 - Luftmassasje
 - Multifarget belysning
 - Bluetooth kompatible høyttalere

Lengde: 1600 mm

Bredde: 800 mm

Høyde: 685 mm

Høydejustering: 400 mm

Maks belastning: Fast dusjstol: 150 kg
Avtakbar dusjstol: 140 kg 

En lett og ergonomisk hånddusj 
forenkler rengjøringen av brukeren. 
Denne er plassert lett tilgjengelig på 

siden av badekaret.

Kontrollpanelet på badekaret 
hjelper deg å identifisere feil eller 
behov for vedlikehold. Knappene 

for høyderegulering av badekaret er 
også plassert på kontrollpanelet.

Avtakbar dusjstol med hjul som 
sikrer en trygg og enkel forflytning 
av brukeren. Med denne kan man 
for eksempel frakte brukeren rett 

fra sengen til badekaret, og dermed 
minimere antall forflytninger.

Teknisk informasjon

ArtikkelnummerMed dette badekaret får du:

Tilleggsutstyr:

GB270H-HS
GB270V-HS
GB271H-HS
GB271V-HS
GB320-T
GB330-T
GB340-T

 - Et kompakt badekar til rom med begrenset plass
 - Velg mellom fastmontert dusjstol eller avtakbar 

dusjstol med hjul
 - Håndbetjening for styring av dusjstol
 - Elektronisk panel for identifisering av feil eller 

behov for vedlikehold
 - Batteri back-up
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Termostatbatteri for kontroll av vanntemperatur
 - Integrert, ergonomisk hånddusj
 - WRAS godkjent produkt
 - Venstre- eller høyrevendt modell
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Henley er et fleksibelt badekar med høyderegulering utviklet for langsiktig bruk i omsorgs- og 
sykehusmiljøer. Dette badekaret er særlig egnet for kombinasjon med en takheis. 

Badekaret er sikkert og enkelt å betjene med betjeningspanelet plassert lett tilgjengelig på badekaret. 
Høydejusteringen sikrer at pleierne selv kan justere badekaret i riktig arbeidshøyde og på den måten 
unngå belastningsskader. Overflatene er enkle å rengjøre og bidrar derfor til god hygiene.

Henley

Lengde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Høyde: 690 mm

Høydejustering: 400 mm

Maks belastning: 159 kg

En lett og ergonomisk hånddusj 
forenkler rengjøringen av brukeren. 
Denne er plassert lett tilgjengelig på 

siden av badekaret.

Knapper for enkel høyderegulering 
er plassert på enden av badekaret.

Tilleggsutstyr: Få en avslappende 
og behagelig badeopplevelse med 
mulitifarget belysning. Lyset skifter 
automatisk mellom ulike fargetoner.
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Henley, høyre
Henley, venstre
Luftmassasje
Multifarget belysning
Bluetooth lydsystem

Teknisk informasjon

ArtikkelnummerMed dette badekaret får du:
GB260H-HS
GB260V-HS
GB320-T
GB330-T
GB340-T

 - God badedybde og lengde
 - Et badekar som er kompatibelt med takheis
 - Batteri back-up
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Termostatbatteri for kontroll av vanntemperatur
 - Integrert, ergonomisk hånddusj
 - WRAS godkjent produkt
 - Venstre- eller høyrevendt modell

 - Luftmassasje
 - Multifarget belysning
 - Bluetooth kompatible høyttalere

Tilleggsutstyr:
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Malvern er et høydejusterbart badekar utviklet for langsiktig bruk i omsorgs- og sykehusmiljøer. Badekaret 
kan heves og senkes til optimal arbeidshøyde. På den måten unngår pleierne belastningsskader ved bruk. 

Til badekaret medfølger en praktisk dusjstol som sikrer en jevn, uanstrengt forflytning av den badende på 
en trygg og komfortabel måte. Velg mellom fastmontert dusjstol eller en avtakbar dusjstol med hjul. Den 
avtakbare dusjstolen kan for eksempel benyttes til å forflytte brukeren fra soverommet til badekaret.

Badekaret høydereguleres med kontrollpanelet på enden av karet og stolen styres med den medfølgende 
håndbetjeningen.

Malvern

Lengde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Høyde: 690 mm

Høydejustering: 400 mm

Maks belastning: Fast dusjstol: 150 kg
Avtakbar dusjstol: 140 kg

Håndbetjeningen brukes for å styre 
dusjstolen. Dusjstolen er elektrisk 

drevet og helautomatisk.     

Avtakbar dusjstol med hjul som 
sikrer en trygg og enkel forflytning 
av brukeren. Med denne kan man 
for eksempel frakte brukeren rett 

fra sengen til badekaret, og dermed 
minimere antall forflytninger.

Et elektronisk kontrollpanel på 
badekaret hjelper deg å identifisere 

feil eller behov for vedlikehold.
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Malvern, fast dusjstol, høyre
Malvern, fast dusjstol, venstre
Malvern, avtakbar dusjstol, høyre
Malvern, avtakbar dusjstol, venstre
Luftmassasje
Multifarget belysning
Bluetooth lydsystem

Teknisk informasjon

ArtikkelnummerMed dette badekaret får du:
 - God badedybde og lengde
 - Velg mellom fastmontert dusjstol eller avtakbar 

dusjstol med hjul
 - Håndbetjening for styring av dusjstol
 - Elektronisk panel for identifisering av feil eller 

behov for vedlikehold
 - Batteri back-up
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Termostatbatteri for kontroll av vanntemperatur
 - Integrert, ergonomisk hånddusj
 - WRAS godkjent produkt
 - Venstre- eller høyrevendt modell

 - Luftmassasje
 - Multifarget belysning
 - Bluetooth kompatible høyttalere

Tilleggsutstyr:

GB250H-HS
GB250V-HS
GB251H-HS
GB251V-HS
GB320-T
GB330-T
GB340-T
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Lincoln er et allsidig badekar med 3-i-1 løsning: høydejustering, stellebord og badeplattform. 
Med høyderegulering kan pleierne selv justere badekaret i riktig arbeidshøyde og på den måten unngå 
belastningsskader. Badekaret høydereguleres enkelt ved hjelp av to knapper på badekaret som er tydelig 
markert med piler for hev og senk. 

Badeplattformen har rygg- og benstøtte som gir en komfortabel stilling for den badende. Støttene er 
avtakbare og benstøtten kan stilles inn på to ulike posisjoner. Som tilleggsutstyr kan det også bestilles en 
justerbar badestol som gir optimal sittestilling og økt komfort under bading.

Lincoln

Lengde: 1800 mm

Bredde: 750 mm

Høyde: 700 mm

Høydejustering: 400 mm

Maks belastning: 165 kg

Rygg- og benstøtte er en god 
løsning som gir en komfortabel 
badestilling. De er avtakbare og 

benstøtten kan reguleres.

En lett og ergonomisk hånddusj 
forenkler rengjøringen av brukeren. 
Denne er plassert lett tilgjengelig på 

siden av badekaret.

Tilleggsutstyr: Robby er en justerbar 
badestol for optimal sittestilling og 

økt komfort under badingen.
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Lincoln, høyre
Lincoln, venstre
Luftmassasje
Multifarget belysning
Bluetooth lydsystem
Robby badestol

Teknisk informasjon

ArtikkelnummerMed dette badekaret får du:
 - 3-i-1 løsning med høydejustering, stellebord og 

badeplattform
 - Plattform for dusjing og enklere stell av bruker
 - Avtakbar rygg- og benstøtte
 - God badedybde og lengde
 - Batteri back-up
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Termostatbatteri for kontroll av vanntemperatur
 - Integrert, ergonomisk hånddusj
 - WRAS godkjent produkt
 - Venstre- eller høyrevendt modell

 - Luftmassasje
 - Multifarget belysning
 - Bluetooth kompatible høyttalere
 - Robby badestol

Tilleggsutstyr:

GB210H-HS
GB210V-HS
GB320-T
GB330-T
GB340-T
GB350-T



Kent-serien består av tre typer høydejusterbare badekar utviklet for langsiktig bruk i omsorgs- og 
sykehusmiljøer. Badekarene har god badedybde og lengde som øker komforten og gir en behagelig 
badeopplevelse. Kent-serien leveres både med og uten dusjstol og benløfter:

Kent 1: Badekar med høydejustering uten dusjstol
Kent 2: Badekar med høydejustering og dusjstol
Kent 3: Badekar med høydejustering, dusjstol og benløfter 

Kent-serien

Dusjstol med praktiske 
armstøtter som gir 

ekstra sikkerhet 
til brukeren. De er 
oppfellbare med 

justerbare frontgrep 
(Kent 2 og 3)

På badekaret er det 
plassert knapper for 

høydejustering, samt et 
kontrollpanel som indikerer 

feil eller behov for 
vedlikehold

12 13



14 15

Kent 2 er et allsidig badekar 
med høydejustering. Dusjstolen 
er helautomatisk og styres ved 

å benytte den medfølgende 
håndbetjeningen. Til Kent 2 kan 

man velge mellom en fastmontert 
dusjstol eller en avtakbar dusjstol 

med hjul, som kan benyttes til å 
forflytte brukeren.

Kent 1 er et allsidig badekar med 
høydejustering. Høydejusteringen 
sikrer at pleieren får en optimal 
arbeidshøyde og på den måten 
unngår belastningsskader. 
Høydejusteringen styres ved hjelp 
av knapper på badekaret som er 
tydelig markert med piler for hev 
og senk. 

Lengde: 1800 mm

Bredde: 750 mm

Høyde: 690 mm

Høydejustering: 400 mm

Maks belastning: 150 kg

Kent 1 Kent 2

Lengde: 1800 mm

Bredde: 750 mm

Høyde: 690 mm

Høydejustering: 400 mm

Maks belastning: Fast dusjstol: 150 kg
Avtakbar dusjstol: 140 kg

Kent 1, høyre
Kent 1, venstre
Luftmassasje
Multifarget belysning
Bluetooth lydsystem

Kent 2, fast dusjstol, høyre
Kent 2, fast dusjstol, venstre
Kent 2, avtakbar dusjstol, høyre
Kent 2, avtakbar dusjstol, venstre
Luftmassasje
Multifarget belysning
Bluetooth lydsystem

Teknisk informasjon

Med dette badekaret får du:

Teknisk informasjon

Med dette badekaret får du:
 - God badedybde og lengde
 - Elektronisk panel for identifisering av feil eller 

behov for vedlikehold
 - Batteri back-up
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Termostatbatteri for kontroll av vanntemperatur
 - Integrert, ergonomisk hånddusj
 - WRAS godkjent produkt
 - Venstre- eller høyrevendt modell

Artikkelnummer

 - Luftmassasje
 - Multifarget belysning
 - Bluetooth kompatible høyttalere

Tilleggsutstyr:

GB220H-HS
GB220V-HS
GB320-T
GB330-T
GB340-T

 - God badedybde og lengde
 - Velg mellom fastmontert dusjstol eller avtakbar 

dusjstol med hjul
 - Håndbetjening for styring av dusjstol
 - Elektronisk panel for identifisering av feil eller 

behov for vedlikehold
 - Batteri back-up
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Termostatbatteri for kontroll av vanntemperatur
 - Integrert, ergonomisk hånddusj
 - WRAS godkjent produkt
 - Venstre- eller høyrevendt modell

Artikkelnummer

 - Luftmassasje
 - Multifarget belysning
 - Bluetooth kompatible høyttalere

Tilleggsutstyr:

GB230H-HS
GB230V-HS
GB231H-HS
GB231V-HS
GB320-T
GB330-T
GB340-T
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Kent 3 er et allsidig badekar 
med høydejustering som 
sikrer at pleieren får en optimal 
arbeidshøyde og på den måten 
unngår belastningsskader. 
Dusjstolen til Kent 3 er utstyrt med 
en benløfter som er til god hjelp 
for de som ikke selv klarer å løfte 
benene over kanten på badekaret.

Kent 3

Lengde: 1800 mm

Bredde: 750 mm

Høyde: 690 mm

Høydejustering: 400 mm

Maks belastning: 150 kg

Tilleggsutstyr til badekar

Bluetooth kompatible høyttalere for en 
avslappende stemning i rommet.

Kan bestilles som tilleggsutstyr til alle 
badekar fra s. 4-16 i brosjyren.

Kent 3, høyre
Kent 3, venstre
Luftmassasje
Multifarget belysning
Bluetooth lydsystem

Teknisk informasjon

Med dette badekaret får du:
 - God badedybde og lengde
 - Elektrisk drevet dusjstol med benløfter
 - Håndbetjening for styring av dusjstol
 - Elektronisk panel for identifisering av feil eller 

behov for vedlikehold
 - Batteri back-up
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Termostatbatteri for kontroll av vanntemperatur
 - Integrert, ergonomisk hånddusj
 - WRAS godkjent produkt
 - Venstre- eller høyrevendt modell

Artikkelnummer

 - Luftmassasje
 - Multifarget belysning
 - Bluetooth kompatible høyttalere

Tilleggsutstyr:

GB240H-HS
GB240V-HS
GB320-T
GB330-T
GB340-T

Høyttalere

Få en avslappende og behagelig 
badeopplevelse med mulitifarget 
belysning. Lyset skifter automatisk 
mellom ulike fargetoner.

Kan bestilles som tilleggsutstyr til alle 
badekar fra s. 4-16 i brosjyren.

Multifarget belysning

Massasjedyser som gir mild 
luftmassasje til bruker og virker pleiende 
for kroppen.

Kan bestilles som tilleggsutstyr til alle 
badekar fra s. 4-16 i brosjyren.

Luftmassasje

En justerbar badestol for optimal 
sittestilling og økt komfort. 

Denne badestolen brukes i kombinasjon 
med badekaret Lincoln. Se side 10 i 
brosjyren.

Robby badestol

Kent 3, høyre

Hjelpemiddelnummer
199763



Magic-serien består av kvalitetsbadekar med mange muligheter. Det er den perfekte kombinasjonen av 
brukervennlighet for pleiepersonalet og velvære for brukeren. Materialer av høy kvalitet i kombinasjon med 
kunnskap basert på mange års erfaring har resultert i holdbare, sterke og stabile produkter.

Magic er en serie med tre typer høydejusterbare badekar utviklet for langsiktig bruk i omsorgs- og 
sykehusmiljøer. Magic 1000, 2000 og 3000. Hver modell kan tilpasses brukerens behov ved hjelp av 
valgfritt utstyr og tilbehør. For komplett utstyrsliste til hver modell se side 23.

Magic-serien
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En praktisk hånddusj 
er lett tilgjengelig på 

badekarets side. Dusjen 
har god rekkevidde 
og gjør det enkelt å 
rengjøre brukeren. 

Dusjen kan også brukes 
til skylling av badekaret 

etter bruk

2 eller 5 jets 
vannmassasjedyser 

kan velges som 
tilleggsutstyr. Massasje 
er godt for både kropp 

og sjel og bidrar til 
ekstra velvære for 

brukeren 

Badekaret styres fra 
kontrollpanelet som er 
meget enkelt å bruke

19
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Magic 2000 har mange av 
de samme funksjonene som 

1000-badekaret, men til denne 
modellen kan det bestilles mer 
avansert ekstrautstyr. Som for 

eksempel desinfeksjonssystem 
med programmerbar starttid 

og automatisk rensing av 
vannmassasjesystemet.   

Magic 1000 er et badekar 
med mange praktiske 
funksjoner. Høydejustering 
for å sikre at pleierne oppnår 
riktig arbeidsstilling, integrerte 
støttehåndtak og betjeningspanel 
for enkel styring av badekaret er 
bare noen av disse funksjonene.

Magic 1000 Magic 2000

 - Magnetkort for å aktivere badekaret
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Batteri back-up
 - Integrerte støttehåndtak 
 - Betjeningspanel
 - Manuell regulering av badevanns- og dusjtemperatur
 - Digital visning av badevanns- og dusjtemperatur
 - Automatisk fyllingsstopp

 - Desinfeksjonssystem med manuell start og stopp
 - Dispenser for shampoo og badeolje
 - 2 jets vannmassasjedyser
 - Ultralydsystem
 - Integrert lydsystem for musikkavspilling
 - Nakkepute
 - Undervannslys
 - Fotbrett for ekstra benstøtte

Lengde: 2240 mm

Bredde: 930 mm

Høyde i bakkant: Laveste posisjon: 1250 mm

Høyde badekar: Laveste posisjon:   680 mm

Høydejustering: 400 mm

Kapasitet: 180 liter

Teknisk informasjon

Med dette badekaret får du:

Tilleggsutstyr:

Magic 1000
Desinfeksjonssystem, manuelt
Dispenser for shampoo og badeolje
2 jets vannmassasjedyser
Ultralydsystem
Integrert lydsystem for musikkavspilling
Nakkepute
Undervannslys
Fotbrett

Artikkelnummer
GK410000
GK410010
GK410020
GK410030
GK410050
GK150060
GK150090
GK156100
GA410080

 - Magnetkort for å aktivere badekaret
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Batteri back-up
 - Integrerte støttehåndtak 
 - Betjeningspanel
 - Manuell regulering av badevanns- og dusjtemperatur
 - Digital visning av badevanns- og dusjtemperatur
 - Automatisk fyllingsstopp
 - Reduksjonsventil for dusj- og desinfeksjonsslange

Med dette badekaret får du:

 - Automatisk desinfeksjonssystem som kobles ut når 
badekaret brukes, og renser vannmassasjesystemet

 - Dispenser for shampoo og badeolje med automatisk 
rensing av beholdere etter bruk

 - 2 eller 5 jets vannmassasjedyser med regulerbar 
intensitet

 - Ultralydsystem
 - Integrert lydsystem for musikkavspilling
 - Nakkepute
 - Undervannslys
 - Fotbrett for ekstra benstøtte

Tilleggsutstyr:

Lengde: 2240 mm

Bredde: 930 mm

Høyde i bakkant: Laveste posisjon: 1250 mm

Høyde badekar: Laveste posisjon:   680 mm

Høydejustering: 400 mm

Kapasitet: 180 liter

Teknisk informasjon

Magic 2000
Desinfeksjonssystem, automatisk
Dispenser for shampoo og badeolje
2 jets vannmassasjedyser
5 jets vannmassasjedyser
Ultralydsystem
Integrert lydsystem for musikkavspilling
Nakkepute
Undervannslys
Fotbrett

Artikkelnummer
GK420000
GK420010
GK420020
GK420030
GK420040
GK420050
GK150060
GK150090
GK156100
GA410080
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Dette badekaret er toppmodellen 
i Magic-serien. Her har man 
betjeningspanel med digital 
visning og regulering av badevann 
og dusjtemperatur og automatisk 
tømming av badekaret etter bruk. 
Kombiner dette med automatisk 
desinfeksjonssystem og 5 jets 
massasjedyser, og du har et 
komplett badekar til sykehus, 
pleiehjem og andre institusjoner.

Magic 3000

 - Magnetkort for å aktivere badekaret
 - Høydejustering for komfortabel arbeidshøyde
 - Batteri back-up
 - Integrerte støttehåndtak 
 - Betjeningspanel
 - Digital regulering av badevanns- og dusjtemperatur
 - Digital visning av badevanns- og dusjtemperatur
 - Automatisk fyllingsstopp
 - Reduksjonsventil for dusj- og desinfeksjonsslange
 - Automatisk tømming av badekaret

Med dette badekaret får du:

 - Automatisk desinfeksjonssystem som kobles ut når 
badekaret brukes, og renser vannmassasjesystemet

 - Dispenser for shampoo og badeolje med automatisk 
rensing av beholdere etter bruk

 - 5 jets vannmassasjedyser med regulerbar intensitet
 - Ultralydsystem
 - Integrert lydsystem for musikkavspilling
 - Nakkepute
 - Undervannslys
 - Fotbrett for ekstra benstøtte

Tilleggsutstyr:

Lengde: 2240 mm

Bredde: 930 mm

Høyde i bakkant: Laveste posisjon: 1250 mm

Høyde badekar: Laveste posisjon:   680 mm

Høydejustering: 400 mm

Kapasitet: 180 liter

Teknisk informasjon

Magic 3000
Desinfeksjonssystem, automatisk
Dispenser for shampoo og badeolje
5 jets vannmassasjedyser
Ultralydsystem
Integrert lydsystem for musikkavspilling
Nakkepute
Undervannslys
Fotbrett

Artikkelnummer
GK430000
GK430010
GK430020
GK430040
GK430050
GK150060
GK150090
GK156100
GA410080

Utstyrsliste til Magic-serien
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Magnetkort for aktivering av badekaret x x x

Høydejustering 400 mm x x x

Betjeningspanel x x x

Nakkepute o o o

Fotbrett for ekstra benstøtte o o o

Generelt
Magic 1000 Magic 2000 Magic 3000

Batteri back-up for nødsenk ved strømbrudd x x x

Integrerte støttehåndtak, 2 stk x x x

Digital visning av badevanns- og dusjtemperatur x x x

Automatisk fyllingsstopp x x x

Automatisk fyllingsstopp når sluket er åpent - - x

Automatisk tømming av badekaret - - x

Manuell termostat/regulering av badevanns- og dusjtemperatur x x -

Digital termostat/regulering av badevanns- og dusjtemperatur - - x

Reduksjonsventil for dusj- og desinfeksjonsslange - x x

Sikkerhet
Magic 1000 Magic 2000 Magic 3000

Dispenser for shampoo og badeolje integrert i badekaret o o o

Automatisk rensing av beholdere etter bruk - o o

Pleie
Magic 1000 Magic 2000 Magic 3000

Manuelt desinfeksjonssystem o o o

Automatisk desinfeksjonssystem - o o

Desinfeksjonssystem koples ut når badekaret er fullt - o o

Automatisk rensing av vannmassasjesystem etter desinfeksjon - o o

Desinfeksjon
Magic 1000 Magic 2000 Magic 3000

Ultralydsystem o o o

Undervannslys o o o

2 jets massasjedyser o o -

5 jets massasjedyser - o o

Vannmassasje med regulerbar intensitet - o o

Vannmassasje med enkeltkontrollerte dyser - - o

Integrert lydsystem for musikkavspilling o o o

Terapi
Magic 1000 Magic 2000 Magic 3000

x = inkludert 
o = tilleggsutstyr 
- = ikke tilgjengelig
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Novum mobile personløftere er praktiske og kan benyttes til ulike bruksområder som bading, dusjing, 
toalettbesøk og forflytning. Brukere som ikke er mobile kan for eksempel transporteres direkte fra rullestol 
eller seng til badekar eller dusj, på en sikker og behagelig måte.

Novum personløftere er et veldig godt alternativ til kombinasjon med våre badekar i Magic-serien. De 
kommer i to ulike modeller, Novum 1000 og Novum 2000.

Novum mobile personløftere

Setets sitteflate: Lengde: 500 mm
Bredde: 440 mm

Understellshøyde: 135 mm

Maks belastning:  200 kg

Løfterens vekt: 60 kg

Strømforsyning: 24 V

Løftehøyde: 630 mm

Teknisk informasjon

Artikkelnummer
GK270000 Novum 1000 personløfter

Teknisk informasjon

Artikkelnummer
Novum 2000 personløfter

Novum 1000

Novum 2000

Setets liggeflate: Lengde: 1940 mm
Bredde: 440 mm

Understellshøyde: 135 mm

Maks belastning:  200 kg

Løfterens vekt: 70 kg

Strømforsyning: 24 V

Løftehøyde: 630 mm

Med denne løfteren får brukeren en oppreist sittestilling, og kan i tillegg løfte opp benene på benstøtten. 
Oppfellbare armer??Løfteren kan høydereguleres, den er batteridrevet og oppladbar. Setet er laget av mykt 
PUR-skum og har en åpning i midten for bedre hygiene og toalettbesøk. Løfteren har et lavt understell for å 
sikre at den kommer helt inntil badekaret.

Denne løfteren gir brukeren en behagelig liggestilling med utstrakte ben. Løfteren kan høydereguleres, den er 
batteridrevet og oppladbar. Setet er laget av mykt PUR-skum og har en åpning i midten for bedre hygiene og 
toalettbesøk. Novum 2000 egner seg godt til forflytning av brukeren direkte fra seng til badekar. Den har et lavt 
understell for å sikre at løfteren kommer helt inntil både seng og badekar.

24

GK280000
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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.

Lengde: Innvendig: 1600 mm
Utvendig: 1705 mm

Bredde: 700 mm

Høyde: 650 mm

Maks belastning: 300 kg

Høydejustering: 300 mm

Teknisk informasjon

Artikkelnummer
RB2120 Badekar med høydejustering

Lengde: Innvendig: 1600 mm
Utvendig: 1735 mm

Bredde: 700 mm

Høyde: Stellebord lukket: 670 mm
Stellebord vippet opp: 1380 mm

Maks belastning: 300 kg

Høydejustering: 300 mm

Teknisk informasjon

Artikkelnummer
RB2130 Badekar med høydejustering og stellebord

Badekar med høydejustering

Badekar med høydejustering og stellebord
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