
Aquatec®

90000

Stilrent og funktionelt design
Aquatec 90000 er udviklet til at imødekomme kravene hos alle brugere 
såvel i hjemmet som på institutioner, hvor bl.a. brugervægten på op 
til 150 kg sikrer, at eet produkt dækker alle behov.
Aquatec 90000 er en smart og enkel toiletforhøjer, der udover at øge 
sædehøjden, er nem at rengøre og let at montere - helt uden brug 
af værktøj. Alle dele er fremstillet i plast eller rustfrit stål, hvilket 
gør den 100 % rustfri og sikrer en høj genbrugsværdi og en lang 
levetid.



Tekniske data

Aquatec 90000
20 mm. højt sæde med armlæn.

Optimal udformning af toiletsædet.

Toiletsædet har en stor udskæring både 
foran og bag. Dette sikrer optimal adgang 
til udførelse af personlig hygiejne hos 
brugeren.

Let og hurtig montage af armlæn

Det tager kun et par sekunder at mon-
tere eller fjerne armlænene på Aquatec 
90000. Bøj blot den røde clipslås bagover 
og træk armlænene af. Simpelt, enkelt 
og hurtigt, og samtidig også sikkert. 
Armlæn er tilbehør og anvendes hvor 
man har behov for ekstra støtte til at 
rejse/sætte sig.

Aquatec 90000
60 mm. højt sæde med armlæn.

Aquatec 90000
Alle højder kan leveres med eller 
uden armlæn. Armlæn kan også 
eftermonteres.

Aquatec®

90000

Hvid

Farve

Tilbehør og egenskaber

Aquatec  
90000

20 / 60 / 100 mm 
(Afhænger af model)

365 mm 390 mm 210 / 250 / 290 mm 
(Afhænger af model)

540 mm 475 mm

205 mm 275 mmAquatec 90000 Med/uden armlæn
20 mm: 3,6/2,4 kg 
60 mm: 4,0/2,6 kg 
100 mm: 4,4 kg/2,8 kg 
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