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1 Ryglæn (tilbehør)  er  ligesom sædet  lavet  af
blødt PUR og kan let justeres i dybden

2 Leveres  som  standard  med  et  blødt  PUR-
sæde,  hvilket  giver  ekstra  trykaflastning  og
komfort.

3 Ved udvikling af armlænene var der fokus på
ergonomi for at gøre det lettere at rejse sig

4 Benene kan let justeres i højden med kraftige 
clips i rustfri stål og uden brug af værktøj.

5 På trods af den høje belastbarhed  har 
badebænket en lav vægt og er nem at stable

6 Den svejste aluminiumskonstruktion giver en 
let og yderst stabil ramme hvilket giver 
brugen en tryg og sikker følelse under brug
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AQUA
BADEBÆNK AF ALUMINIUM



OX: Badeprodukter

AQUA Badebænk af aluminium

OX8. Badebænk, sølv med blødt PUR sæde OX9. Let monterbart ryglæn for badebænk

Badebænk i hvid eller sølvmetal farve. Fremstillet i alumi-
nium  med  gråt  blødt  PUR-sæde.  Sædehøjden  er  nemt
justerbar. Som tilbehør kan leveres PUR-ryg, der kan mon-
teres uden værktøj.

Til  badebænken kan leveres ryglæn som tilbehør. Ryggen
monteres let med 4 clips. Rørbeslaget på ryggen leveres i
enten hvid eller sølv.

Mobilex Duschhocker Sædebredde 42 cm
(302070+71)

Sædebredde 47 cm
(302072+73)

Sædebredde 52 cm
(302078+79)

Mål B x D x H 51,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm 56,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm 62,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm

Sædemål B x D 40,7 x 33,5 cm 45,2 x 33,5 cm 50 x 33,5 cm

Sædebredde 42 cm 47 cm. 52 cm.

Sædehøjde 41,7 – 58,5 cm 41,7 – 58,5 cm 41,7 – 58,5 cm

Armlæn højde 60,4 – 77,1 cm. 60,4 – 77,1 cm. 60,4 – 77,1 cm.

Vægt 2,7 kg 2,9 kg 3,3 kg

Max. belastning 150 kg 150 kg 200 kg
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OX: Badeprodukter

Badekarsæde Drejbar badekarsæde

OX10. Badekarsæde med blødt PU sæde OX11. Aqua drejbar badekarsæde med blødt pursæde   

Badekarsæde  med  blødt  PU  sæde  med  hygiejne  udsnit.
Rammen er fremstillet i sølvfarvet aluminium. Som tilbehør
kan leveres PUR-ryg, der kan monteres uden værktøj.

Drejbart badekarsæde med blød PU ryg og sæde med hygiejne
udsnit. Rammen er fremstillet i  sølvfarvet aluminium. Ryg og
armlæn kan nemt monteres med clips.

Dimensioner Badekarsæde Drejbar badekarsæde 
Mål B x D x H 76-91 x 42 x 23 cm 71 x 54 x 57 cm (B x T x H)
Sæademål B x D 41 x 34 cm med hygiejne udskæring  41 x 34 cm med hygiene udskæring
Højde Armlæn: 20 cm - Ryg: 38 cm Armlæn : 20 cm - Ryg: 38 cm
Egnet for badekar 57 til 66 cm (indvendig bredde ) 57 til 66 cm (indvendig bredde )
Vægt 2,6 kg 4,88 kg
Max. belastning 150 kg 130 kg

Foldbar badestol Foldbar toilet- og badestol Vægmonteret badestol

OX1. Foldbar badestol OX2. Foldbar toilet- og badestol OX5. Vægmonteret badestol

Fremstillet  i  pulverlakeret  aluminium
med  formstøbt  plastsæde  med
hygiejneudskæring.

Fremstillet  i  pulverlakeret  aluminium
med plast WC spand med låg.

Vægmonteret  badestol  fremstillet  i
aluminium  med  hvidt  sæde  med
hygiejneudskæring. Højdejusterbar.

Dimensioner Foldbar badestol Foldbar toilet- og badestol Vægmonteret badestol

Totalmål (L x B x H) 55,5 x 51 x 80-90 cm 55,5 x 51 x 80-90 cm 44 x 54,5 x 43,5-51 cm

Mål foldet  (L x B x H) 55,5 x 17 x 80 cm 55,5 x 17 x 80 cm 44 x 11 x 45 cm

Højde (indstillelig i 4 højder) 80 - 90 cm 80 - 90 cm 43,5 – 51 cm

Sædehøjde (indst. i 4 højder) 46 - 56 cm 46 - 56 cm 43,5 – 51 cm

Vægt 4,05 kg 4,85 kg 3,5 kg

Max. belastning 100 kg 100 kg 100 kg
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OX: Badeprodukter

Rund badetaburet Trekantet badetaburet Budget badetaburet

OX3. Rund badetaburet Ø 33 cm OX4. Trekantet badetaburet.
Blød sæde som tilbehør.

OX12. Budget badetaburet

Badetaburet  fremstillet  i  aluminium
med rundt hvidt sæde (A), eller med
drejeligt sæde (B). Højdejusterbar.

Badetaburet  fremstillet  i  aluminium
med trekantet  sæde.  Højdejusterbar.
Et blødt PU sæde fås som tilbehør til
begge model-ler (som på billede B).

Prisbillig  badetaburet  i  aluminium med
hvidt  plastsæde  og  2  håndtag.
Højdejusterbar.

Dimesioner
Rund badetaburet Trekantet badetaburet

Budget
badetaburet302063 (flatpak)

302064 (A)
302066 (B) 302067 (A) 302069 (B)

Bredde 33 cm 33 cm 50 x 45 cm 44 - 46 cm 50 cm

Sæde mål Ø 33 cm Ø 33 cm 41 x 36cm 33 - 35 cm 30 x 50 cm 

Højde 40 - 50 cm 35,5 - 53,5 cm 47 - 65 cm 47 - 57 cm 37,5 – 50,5 cm

Vægt 1,66 kg 1,82 kg 2,50 kg 2,2 kg 1,64 kg

Max. belastning 130 kg 130 kg 150 kg 120 kg 115 kg

Badetaburet med glidesæde

Badetaburet  med  glidesæde,  der  bruges  til  let
ind-  og  udstigning  af  badekarret.  Sædet  har
aluminiumramme og er fremstillet af hvid plast.
Sædet låses let fast i yderpositionerne.

Data Badetaburet med glidesæde 
Bredde 107 - 111 cm
Dybde 49 - 53 cm
Højde  89,6 – 99,5 cm
Sæde bredde 50 cm
Sæde dybde 39,5 cm
Sæde højde 45,5 cm - 55,5 cm 
Vægt 6,5 kg

Max belastning 130 kg

OX6. Badetaburet med glidesæde 
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OX: Badeprodukter

Badebrædt

Badebrætterne er lavet af genanvendelig hvid plast. De gør det muligt for brugeren at sidde behageligt på
badekarret. Den glatte overflade er let og rengøring.

Badekarbrædderne er nemme at montere. De let justerbare, robuste  støtteben støtter  brædtet optimalt på
indersiden af badekarret. Håndtaget er let at gribe og øger sikkerheden.

OX7a. Badebrædt 302030 OX7b. Badebrædt 302031

OX7c. Badebrædt 302034 OX7d. Håndtag som reservedel, fås i rød eller blå

Dimensioner Varenr. 302030 Varenr. 302031 Varenr. 302034
Udvændige mål (L x B x H) 71 x 32 x 19 cm 70 x 35 x 17 cm 76 x 35 x 18 cm
Til badekar med indv. bredde fra 41 til 64 cm fra 41 til 62 cm fra 46 til 64 cm
Produktets vægt 2,7 kg 2,5 kg 2,5 kg
Max. brugervægt 200 kg 150 kg 150 kg

Mobilex A/S · Grønlandsvej 5 · DK-8660 Skanderborg · info@mobilex.dk · www.mobilex.dk


