”Når det skal være trygt
og rart at komme i bad”

ROPOX SKIFTE/BRUSELEJE
BEHAGELIGT, NEMT OG SIKKERT
AT BRUGE
Skifte-/bruselejet giver brugeren den bedste
komfort og sikkerhed, og hjælperen får den mest
optimale arbejdsstilling. Det giver tryghed og
tilfredshed for begge parter.
Liggefladen er opdelt i lameller, som kan vendes.
Den ene side er svagt nedadbuet, og det gør, at
brugeren ligger sikkert og godt i badesituationer.
Den anden side er svagt opadbuet, og det gør det
nemt at hjælpe brugeren om på siden, når man
bruger lejet til omklædning.
Man kan justere lejet i højden med
håndbetjeningen, og derfor kan det hurtigt
tilpasses en kørestol eller lignende, så man kan
forflytte en bruger over på lejet uden hindringer.
Både lameller og opsamlingskarret er lette at
rengøre, og når lejet ikke bruges, kan man klappe
det op ad væggen, så det ikke optager plads i
baderummet.

ROPOX BRUSELEJE

Højdejustering: 70 cm (30-100 cm) over gulv
Max. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016 er max.
brugervægt 220 kg

VARIANT/MODEL
SKIFT-/BRUSELEJE - 146 CM

SKIFT-/BRUSELEJE - 178 CM

uden rygstøtte
V-nr.: 40-25023

Med rygstøtte
V-nr.: 40-25073

uden rygstøtte
V-nr.: 40-25026

Med rygstøtte
V-nr.: 40-25076

SKIFT-/BRUSELEJE - 210 CM

uden rygstøtte
V-nr.: 40-25029

Lejet kan klappes op,
så det ikke optager
unødigt plads i rummet.

Med rygstøtte
V-nr.: 40-25079

Skifte-/bruselejet højdesjusteres nemt med den elektrisk håndbetjening som følger med.
Liggefladen er 18 cm kortere end lejets længde.
Det er muligt at montere endegavl og sengehest på skifte-/bruselejet. Sengehesten er gennemsigtig og virker afskærmende for vandet.

TILBEHØR
Rygstøtte
V-nr.: 40-25031

Endegavl
V-nr.: 40-25038

Sengehest
V-nr.: 40-25036

Nakkestøtte
V-nr.: 40-25090

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og
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