TOALETTARMSTÖD ROPOX

SÄKERHET | BADRUM | KÖK | TRÖSKLAR/KILAR | STÖDHANDTAG | GARAGE

PRODUKTEN KOMMER ATT UTGÅ
OCH ERSÄTTAS AV ARMSTÖD MED
GRÅ PLASTDETALJER.

Armstöden med den ovanliga ovala profilen ger användaren ett stadigt och bra grepp. Konstruktionen
ger god stabilitet och armstöden är enkla att fälla
upp och ner.
Toalettarmstöden finns i två olika modeller. Både WAVE, det vågformade
armstödet och STRAIGHT, den raka modellen tillsammans med tillhörande
kraftbeslag gör att placering på 800 mm höjd passar de flesta användare.
Den lägre höjden kan då användas när man sitter ner vid exempelvis av- och
påklädning medan den högre höjden ger bättre kraft när man ställer sig upp.
Om man ändå har behov av att kunna justera höjden finns Väggkonsol för
höjdjustering bland tillbehören.

FAKTA

Längd
Rek. monteringshöjd
Max vikt
Max belastning sidled

900 mm
800 mm
80-190 kg
60 kg

HYGIEN
- Stora ytor gör rengöring enklare
- Ingen hörn där smuts kan samlas

TILLGÄNGLIGHETEN FÖR ANVÄNDAREN
Elliptisk form för bästa grepp
Wave-modellerna har två inbyggda höjder som
förenklar förflyttning
Alla tillbehör är enkla att montera och kan placeras
individuellt
Kontrasterande färg vid ändar och väggfästen

ARBETSMILJÖ
- Inga vassa kanter eller hörn
- Kan höjas och sänkas till önskad position
UTRYMME
- Kan fällas helt eller delvis upp på väggen

MATERIAL
Aluminium, plast, rostfritt stål
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TOALETTARMSTÖD ROPOX

Straight 80

Wave 80

Artikelnummer: C301-0501

Artikelnummer: C301-0502

Straight 135

Wave 135

Inkl stödben, max vikt 135 kg

Inkl stödben, max vikt 135 kg

Artikelnummer: C301-0503

Artikelnummer: C301-0504

Straight 190

Wave 190

Artikelnummer: C301-0507

Artikelnummer: C301-0508

Max vikt 80 kg

Max vikt 80 kg

Max vikt 190 kg

Max vikt 190 kg

Tillbehör

Väggkonsoll

Toalettrullehållare

Krafthandtag

Artikelnummer: C301-0601

Artikelnummer: C301-0602

Artikelnummer: C301-0603

Väggkonsollen passar samtliga modeller
och gör det möjligt att justera höjden
med 12 cm (68-80 cm).
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Kan placeras valfritt längs hela
armstödet. Vinkeln kan ställas i
fyra lägen.

791 16 Falun

Tel 023 79 22 00

Fax 023 79 22 01

Med kraftstödet får man bättre kraft
när man ställer sig upp vid användandet av raka toalettarmstöd.
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Armstöden med den ovanliga
ovala profilen ger användaren
ett stadigt och bra grepp. Konstruktionen ger god stabilitet
och armstöden är enkla att
fälla upp och ner.

Toalettarmstöden finns i två olika modeller. Både WAVE, det vågformade
armstödet och STRAIGHT, den raka modellen tillsammans med tillhörande
kraftbeslag gör att placering på 800 mm höjd passar de flesta användare.
Den lägre höjden kan då användas när man sitter ner vid exempelvis av- och
påklädning medan den högre höjden ger bättre kraft när man ställer sig upp.
Om man ändå har behov av att kunna justera höjden finns Väggkonsol för
höjdjustering bland tillbehören.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
Elliptisk form för bästa grepp
Wave-modellerna har två inbyggda
höjder som förenklar förflyttning
Alla tillbehör är enkla att montera och kan
placeras individuellt
Kontrasterande färger
MATERIAL
Aluminium, plast, rostfritt stål

FAKTA

Längd
Rek. monteringshöjd
Max vikt
Max belastning sidled

900 mm
800 mm
80-190 kg
60 kg

HYGIEN
- Stora ytor gör rengöring enklare
- Ingen hörn där smuts kan samlas
ARBETSMILJÖ
- Inga vassa kanter eller hörn
- Kan höjas och sänkas till önskad position
UTRYMME
- Kan fällas helt eller delvis upp på väggen
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Straight 80

Wave 80

Artikelnummer: C301-0511

Artikelnummer: C301-0512

Straight 135

Wave 135

Artikelnummer: C301-0513

Artikelnummer: C301-0514

Straight 190

Wave 190

Artikelnummer: C301-0515

Artikelnummer: C301-0516

Max vikt 80 kg

Max vikt 80 kg

Inkl stödben, max vikt 135 kg

Inkl stödben, max vikt 135 kg

Max vikt 190 kg

Max vikt 190 kg

Tillbehör

Väggkonsoll

Toalettrullehållare

Krafthandtag

Artikelnummer: C301-0601

Artikelnummer: C301-0604

Artikelnummer: C301-0605

Väggkonsollen passar samtliga modeller
och gör det möjligt att justera höjden
med 12 cm (68-80 cm).

ATHENA NORDIC AB

Box 470

Kan placeras valfritt längs hela
armstödet. Vinkeln kan ställas i
fyra lägen.

791 16 Falun

Tel 023 79 22 00

Fax 023 79 22 01

Med kraftstödet får man bättre kraft
när man ställer sig upp vid användandet av raka toalettarmstöd.

e-post info@athenanordic.se

TOALETTARMSTÖD PROVEX

SÄKERHET | BADRUM | KÖK | TRÖSKLAR/KILAR | STÖDHANDTAG | GARAGE

BESTÄLLNINGSVARA
minsta order 10 st

Athena toalettarmstöd Provex ger användaren
ett stadigt och bra grepp. De har en modern
design med dold infästning och raka släta linjer
som förenklar rengöring.

Toalettarmstöden är fällbara och finns i vitt eller rostfritt utförande
och i tre olika längder. Som tillbehör finns toalettrullehållare som
kan fästas på valfri plats längs armstödet.

FAKTA

Längd
Rek. monteringshöjd
Max vikt
Artikelnr
C301-0002
C301-0003
C301-0102
C301-0103
C301-0301

Benämning
Athena toalettarmstöd, Provex 200SG, vit, 740 mm
Athena toalettarmstöd, Provex 200SG, vit, 850 mm
Athena toalettarmstöd, Provex 250HG, slät vit, 750 mm
Athena toalettarmstöd, Provex 250HG, slät vit, 850 mm
Athena toalettrullehållare, Provex (250HG, 200SG)

740-850 mm
800 mm
100 kg (200SG)
100 kg (250HG)

(Athena toalettarmstöd, Provex 200SG går också att få i kontrastfärger)
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