
”Kakadu” toilet- og badestol i aluminium

OY1. Toilet- og badestolen er som standard udstyret
med 4 stk. låsbare 5“ hjul

OY2. Toilet- og badestolen monteret med 24“ hjul

Toilet-  og  badestolen  ”Kakadu”  er  fremstillet  i  pulverlakeret  aluminium og  bliver  som standard
leveret med 4 stk. 5“ låsbare hjul. Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød sort PUR for
god siddekomfort.  Benstøtterne er højdejusterbare og kan let  afmonteres.  Leveres komplet med
toiletspand og låg.

Montering af  24” hjul  som tilbehør (dog ikke for varenr.  302015).  Det er muligt  på enkel  vis  at
udskifte de 2 bageste 5” hjul med 24” hjul. Alle dele, inkl. monteringsbeslag og bremser, fndes i
tilbehørssættet (varenr. 302017).

Tekniske data
Small

302015
Standard
302018

Large
302019

XL
302020

Tilt
302024

Tilt L
302025

Forskel
med 24"

Sæddebredde 38 cm 45 cm 50 cm 55 cm 45 cm 50 cm ---

Sæddedybde 38 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm ---

Sæddehøjde 50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 55 - 60 cm 55 - 60 cm ---

Sæde åbning 17 x 33 cm 21,3 x 40,5 21,3 x 40,5 21,3 x 40,5 21,3 x 40,5 21,3 x 40,5 ---

Frihøjde 42 - 47 cm 42 - 47 cm 42 - 47 cm 40 - 45 cm --- --- ---

Fribredde 32 cm 40 cm 45 cm 50 cm --- --- ---

Totalbredde 49 cm 56 cm 61 cm 66 cm 56 cm 61 cm + 8 cm *

Totaldybde 85 cm 93 cm 93 cm 93 cm 110-120 cm 110-120 cm + 5 cm

Totalhøjde 96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 97-141 cm 97-141 cm ---

Max. belastning 130 Kg 150 Kg 150 Kg 200 kg 130 Kg 130 Kg ---

Vægt 11,00 Kg 12,90 Kg 13,50 Kg 14,10 kg 15,10 kg 15,70 kg + 2,90 kg

Kipvinkel (tilt) --- --- --- --- -5° bis +25° -5° bis +25° ---

* Forøget total breddeforskel for Kakadu tilt (302024 eller 302025): +14 cm
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”Kakadu tilt” toilet- og badestol i aluminium med tiltfunktion 

OY3. "Kakadu Tilt" Bad- og toiletstol vinkel indstillelig OY4. Bad- og toiletstol ”Kakadu Tilt” i vinklet tilstand 

Toilet- og badestolen ”Kakadu” med tilt kan vinkles fra -5° til + 25°. Hovedstøtten med udskæring til
ørerne kan indstilles i højden, dybden og i den ønskede vinkel. Fodstøtterne kan indstilles i såvel
vinklen som i højden. Som standard leveres badestolen med 5” låsbare hjul, hvor det også ermuligt
på enkel vis at udskifte de 2 bagerste 5” hjul med 24” hjul.

Den sorte polstring er ligesom hovedstøtten belagt med blødt sort PUR som sikrer en god komfort.

Tilbehør til toilet- og badestolene
Til  toilet-  og  badestolene i  ”Kakadu”  serien kan blandt  andet  leveres  følgende tilbehør.  For  det
samlede tilbehørsprogram henvises til prislisten.

OY5. Amputationsstøtte OY6.Sikkerhedsbøjle OY7. Antitip (kun til
version med 
24” hjul)

OY8. Sæde med rundt hul OY9. Sædeafdækng for  
        sæde med rundr hul
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