
ROPOX TOILETLØFTER

”Giver uafhængigheden
på badeværelset”

GØR DET LETTERE AT BRUGE 
TOILETTET UDEN HJÆLP
ROPOX Toiletløfter er en hjælp til at sætte sig og 
rejse sig fra toilettet. Det er en lille enhed med 
stor kapacitet og et diskret design, der nemt kan 
tilpasses individuelle behov.

Den findes i en manuel og en elektrisk version, der 
har et højdejusteringsinterval på henholdsvis 22 
cm og 25 cm. Den elektriske model betjenes med 
en trådløs håndbetjening. På den manuelle model 
justeres højden ved hjælp af et håndsving, der kan 
demonteres, hvis man ønsker. 

Man kan tilvælge specialdesignede, 
højdejusterbare Toiletstøtter, som monteres 
på siden at unit’en. Det sikrer god plads og 
adgangsforhold ved forflytninger. De kan 
monteres eller fjernes enkeltvis, hvis en brugers 
behov kræver det. 

Den bløde overflade med afrundede hjørner gør 
Toiletløfteren nem at rengøre. Det betyder, at det 
bliver lettere at opretholde et højt hygiejneniveau.



TILBEHØR

VARIANT/MODEL

ROPOX TOILETLØFTER

Væghængt toilet, Kort model
Ekstra smudsafvisende 
overflade
V-nr: 40-44070
(dybde 56 cm)

Væghængt toilet, Lang model
Ekstra smudsafvisende 
overflade
V-nr: 40-44071
(dybde 70 cm)

Kort rygstøtte
V-nr: 40-45101

Højdejustering:  Electric 25 cm (fra 40-65 cm)
               Manual 22 cm (fra 40-62 cm)

Max. belastning:  Iht. DS / ISO 17966:2016 er max.     
                                brugervægt 400 kg

TOILETLØFTER

Electric
V-nr.: 40-45027

Manual
V-nr.: 40-45026
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Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS / ISO 17966:2016

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

Toiletløfter unit i bundposition: Model Electric/ Manual 115,4x 52,3 x 20,5 cm.

Geberit top cisterne komponenter.

Dobbelt skyllesystem som kan justeres til ”grøn byggeri krav” på 2 og 4,5 liter skyl.

Højdejusterbare
toiletstøtter, Wave
V-nr: 40-45013 (66 cm)
V-nr: 40-45014 (88 cm)

15 cm

Lang rygstøtte
V-nr.: 40-45100

Højdejusterbare
toiletstøtter, Straight
V-nr: 40-45011 (66 cm)
V-nr: 40-45012 (88 cm)

15 cm

Toiletrulleholder
V-nr.: 40-40910

Rejse/sætte beslag 
V-nr.: 40-40925


