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Bruksanvisning dusjstol gulv snurre

kan leveres både med og uten utsparing i setet. 

GulvSnurre er en kombinasjon av kulan dusjstol og Snurre badekarsete. Stolen 
står på 4 ben med et dreibart sete for hver 90. grad, og gir brukeren mulighet til å 
dreie setet for f.eks. å komme i posisjon foran vask og speil. Spaken trykkes lett 
ned og frigjør setelåsen. armbøylene bidrar til trygge forflytninger til og fra setet. 
Helsveiset konstruksjon i hvit, slitesterk pulverlakk.

Bruksområde

Dusjstol Gulv Snurre er ment til bruk i baderom.
Den kan brukes til å sitte på foran håndvasken eller inne i dusjen/dusjkabinettet.
Dusjstolen forenkler forflyttningen fra for eksempel rullestol. 
når forflyttningen er gjennomført, skyver man bare enkelt på låsespaken montert 
på siden av setet og svinger hele setet i ønsket posisjon. låsespaken kan mon-
teres på begge sider av setet.
Dette er for å forenkle bruk for flest mulig funksjonshemninger og størst mulig 
sikkerhet/komfort.
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Montering
Se skisse

Swereco Rehab AB • Tjärhovsgatan 8 A • SE-116 21 Stockholm 
Tel: +46(0)8 444 38 20 • Fax: +46(0)8 754 30 80 

www.swereco.se • info@swereco.se

Bruksanvisning / Directions for use

142180

max
130
kg

max
85°C
3 min

alkali
ph
5 - 9
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For ytterligere informasjon kontakt Handicare på 
tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon 
av brukermanualen. Den kan du finne på vår 
hjemmeside www.handicare.no/bolig

H
andicare jobber hele tiden for å tilby forbedrede og oppgraderte produkter. D

e kan derfor til enhver tid avvike i spesifikasjoner, design, m
ateriale eller dim

ensjoner uten at dette er m
eldt på forhånd. 08-2009

vedlikehold

Tørkes av etter bruk. Vasketemperatur maks 85 grader celsius, kan høytrykks-
pyles.
Bruk vaskemidler uten slipende virkning.

viktig

Maksimal belastning 130 kg.
For optimal sikkerhet anbefales det å kontrollere doppskoene (Gummibeskyttel-
sen mot karet) jevnlig og skifte ved behov.

Tekniske spesifikasjoner
Sete størrelse D40x43 cm 
Høyderegulerbar 45-55 cm
Høyde sete til armbøyle 17 cm
Bredde mellom armbøyler 51 cm
Største bredde 55 cm
Vekt 7,1 kg
Største brukervekt 130 kg


