
Løfte systemer

Top Løft  HMI: 111440
Top Løft har fleksible armlæn, som kan klappes op og ned 
efter behov. Dette er en væsentlig fordel i situationer hvor 
forflytninger skal foregå fra siden. Det er ligeledes muligt at 
justere højden på begge armlæn. Løfterens kompakte design 
betyder at den ikke optager ekstra plads i badeværelset og 
derfor kan anvendes i omgivelser hvor pladsen er begrænset. 
Gulvet omkring toilettet er frit, hvilket gør Top Løft særlig 
rengøringsvenligt. Kan kombineres med Aspen Bidets og 
CareBIdets modeller.

Maks brugervægt 160 kg

SVT 100 – Løftesystem 
Multifunktionelt løftesystem. Kan bestilles med almindelig 
toiletsæde og bidetsæde.  
Maks brugervægt 150 kg.
• Indbygget ”OneTouch” betjening af bidetsæde 
• Betjening både i armlæn eller ekstern fjernbetjening
• Mulighed for udskylning via knap på fjernbetjening. 
• 200 mm trinløs højdetilpasning
• 12° Tilt-funktion. (fra -1° til 11°) 
• Alarm-knap

R2D2 Toiletsædeløfter Tilt/vertikalt (HMI 50784/63481)
R2D2 kan anvendes både med almindelig toiletsæde eller 
med bidetsæde monteret. Fås med både tilt-funktion og 
vertikalt løft. 

Maks brugervægt 150 kg. 
Kan også fås med integreret ”OneTouch” O/I betjening af 
bidetsæde.

1



Tilbehør

Armlæn opklappelige (HMI 63480)
Opklappelig armlæn der passer til vores bidetsæder 
Maks. Brugervægt 150 kg.

Armlæn kan også fås med indbygget ”OneTouch” 0/I funktion 

Forhøjer (HMI 82337) 
4 og 6 cm forhøjer til vores bidetsæder. Monteres mellem 
toiletkumme og bidetsædet

Maks. brugervægt: 150 kg.

Gulvstander til fjernbetjening
Stabil gulvstående stander til fjernbetjening i rustfrit stål. 
Anvendes i situationer hvor det ikke er muligt at placere 
fjernbetjeningen tæt ved toilettet. 

Stænkskærm 
Denne stænkskærm er formstøbt til Aspen Bidets og 
CareBidets modeller således, at denne let kan klikkes på 
sædet uden brug af værktøj. Er ligeledes nem at aftage for 
rengøring under vandhane. Sikrer effektivt imod utilsigtet 
urin på gulv.

Demens venligfarve (sort):
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Tilbehør

0/I kontakt til montering på Pressalit Plus armlæn

Aluminium kontakt der er forberedt til Pressalit Care armlæn. Nem og 
hurtig montering.

Ét tryk på kontakten bidetsædet gennemfører det personlige vaske- og 
tørreprogram som er lagret i bidetsædets hukommelse.   

0/I kontakt til montering på standard væghængte armlæn

Rustfri stålkontakt der er nem og hurtig at montere på standard 
væghængte armlæn
Ét tryk på kontakten og bidetsædet gennemfører det personlige vaske-
og tørreprogram som er lagret i bidetsædets hukommelse.    

0/I kontakt til montering på væg ( standard )

Ét tryk på kontakten og bidetsædet gennemfører det personlige vaske-
og tørreprogram som er lagret i bidetsædets hukommelse.

Kan ligeledes leveres til placering på gulvflade

Holder til standard fjernbetjening til montering på alle typer
armlæn.

Rustfri stålholder der nemt og hurtigt kan monteres på alle typer 
armlæn.
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