Ropox’ Toiletløfter
for et mere selvhjulpent liv
- et fuldt justérbart baderumskoncept

Better ways to better days

Toiletløfterens unikke funktioner

The main features of the Ropox Toilet
Lifter
Belastningsevne på 600 kg.

Højdejusterbar

Kan sænke/løfte en person op til 40 cm.

I en fastlåst position og 200 kg. ved løft

Rengøringsvenlig

Pladsoptimerende

Sikrer minimal vedligeholdelse og høj hygiejne

Designet til at frigive flere m2

Tilbehørsmuligheder

Fås i tre varianter

Kort/lang toiletmodel, rygstøtte, toiletstøtte m.m.

Basic, Manuel eller Elektrisk

Smal vægramme

Alle varianter til en lav pris

Mindre fremspring fra væg

Mest rentable løsning på markedet

Ropox introducerer det seneste
produkt i vores baderumskoncept
En komplet teknologisk og intelligent løsning, der sikrer optimal højde ved forflytninger, som let og
ubesværet kan løfte eller sænke en person i den perfekte siddende eller stående stilling. Selv om man lever
med et handicap kan man stadig være uafhængig - Det er et spørgsmål om at forstå de individuelle behov og
designe intelligente måder at imødekomme disse på.
Toiletløfteren fra Ropox er designet til at afhjælpe alle livets udfordringer. Med en innovativ tilgang og fokus
på fleksibilitet, kan Toiletløfteren tilpasses alle typer mennesker, alle situationer og behov.

Toiletløfteren fra Ropox er det korrekte valg, når der vil opnås besparelser
på plejepersonalets tid og større uafhængighed hos brugeren. Faktisk er
Toiletløfteren én af de mest rentable løsninger på markedet i dag.

Det komplette baderumskoncept
Når vi udvikler produkter, der skal skabe optimale levevilkår for folk med nedsat funktionsevne, er fleksibilitet en afgørende faktor.
Foruden Toiletløfteren har Ropox skabt baderumsløsninger der opfylder ethvert behov – Alle lette at installere og kræver minimal plads.

Toiletstøtter
Højdejusterbare med to indbyggede indstillinger, der giver et sikkert greb
og støtte hele vejen fra stående til siddende stilling.

Vaske i flere varianter
Tilpasset kørestolsbrugere og gangbesværede – Seks forskellige løsninger.

Greb
Giver en sikker, ukompliceret og let mobilitet rundt i rummet.

Bruseklapsæde
Materialet er slidstærkt og isolerende hvilket sikrer tempereret komfort
og det er let at rengøre.
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