
ROPOX SWINGLINE VASK

”Når det skal være nemt 
at nå håndvasken”

EN FLEKSIBEL VASK, SOM GØR 
DET NEMT AT FÅ VASKET 
HÆNDER
Den svingbare vask er egnet for både siddende og 
stående brugere. Den kan justeres i højden, og den
kan drejes 180º, så man kan trække den hen til 
hvor brugeren er. 

Fordi vasken kan trækkes hen til toilettet, er 
især gangbesværede brugere glade for den. Det 
betyder nemlig, at de ikke behøver at rejse sig 
for at bruge den, men i stedet kan de trygt blive 
siddende på toilettet og vaske hænder. 

For kørestolsbrugere er den svingbare vask også 
praktisk. Man kan flytte vasken efter behov og fx 
skubbe vasken over i hjørnet, når man har brug for 
plads til at vende kørestolen.

Håndvask med løfteunit kan let højdejusteres 
efter behov. Et enkelt design uden smudsfælder, 
så det er let at gøre rent. 



TILBEHØR

VARIANT/MODEL

ROPOX SWINGLINE VASK

Overløbsprop
V-nr.: 40-40935

Tilbehørskit uden vægbe-
slag/ med vægbeslag
V-nr.: 40-41145/4041150

Hjælpegreb
V-nr.: 40-44041

Opbevaringsbakke
V-nr.: 40-41146

ARMEN SVINGER 180°

VASKEN SVINGER 180°

Vandlås
V-nr.: 40-41170

Højdejustering:  15 cm for vask uden Dock-In
 20 cm for vask med Dock-In

Max. brugervægt: Testet iht. DS/ISO 17966:2016 
 Max.brugervægt 245 kg i Dock-In 

og 80 kg uden Dock-In
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Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

VASKE - FAST HØJDE TILBEHØR

Synlig installation
V-nr.: 40-41110

Skjult installation
V-nr.: 40-41120

 Fast højde Dock-in
V-nr.: 40-40069

VASKE - HØJDEJUSTÉRBAR TILBEHØR

Synlig installation
V-nr.: 40-41130

Skjult installation
V-nr.: 40-41140

Håndsving
V-nr.: 40-42170

Højdejusterbar Dock-in
V-nr.: 40-40069

VASKE - HØJDEJUSTÉRBAR MED DOCK-IN

Venstre model
V-nr.: 40-40072

Højre model
V-nr.: 40-40071

Vær opmærksom på at alle løsdele kan gå i opvaskemaskine/Autoclave.

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og 
vejledninger på vores hjemmeside.


