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Stabile og sikre

BADETABURETTER

Handicare har et bredt sortiment af badetaburetter, 
 med forskellige sædetyper og sædestørrelser, som kan 
dække ethvert behov. Sædehøjden kan tilpasses den 
individuelle bruger. Samtlige modeller er udført i 100% 
rustfrie materialer og er derfor velegnet til at sidde på 
 under brusebad eller ved håndvasken. Badetaburetterne 
er  meget holdbare og stabile i brug. Kvaliteten gør dem 
 meget velegnet som genbrugshjælpemiddel.

info@handicare.dk
www.handicare.dk

Rund badetaburet

Den runde badetaburet er specielt beregnet til badeværelser og 
brusekabiner med meget lidt plads. 
Den er udført i 100% rustfrie materialer og kan derfor anvendes 
til at sidde på foran håndvasken eller i forbindelse med bruse-
bad. 
Badetaburetten har rundt sæde i plast. Et afløbshul forhindrer 
samling af vand. 
Sædehøjden kan indstilles i 10 forskellige positioner. 
Benene er forsynet med dupsko med afløbshuller, som gør at 
taburetten står sikkert fast.

Varenr. Produktbeskrivelse HMI nr.

200160001 Rund badetaburet 21088

Tekniske data
Varenr.
HMI nr.

200600312
50474

200601312
55286

200501312
30662

200506312
30666

200550313
35511

200160001
21088

Sædehøjde cm 42 - 62 42 - 62 41,5 - 58,5 41,5 - 58,5 44 - 60,5 42,5 - 62,5 

Sædestørrelse cm 42,5 x 35 42,5 x 35 41 x 31 41 x 31 62 x 41 Ø 310 

Bredde mellem 
håndtag

cm 50 44 48,5 41,5 62         - 

Grundmål (laveste 
position)

cm 64,5 x 49,5 58,5 - 49,5 59 x 43,5 52 x 43,5 74 x 56         -

Maks. belastning kg 150 150 150 150 300 150 

Vægt kg 3,4 3,4 5,1 4,9 9,55 1,5

Materiale
Stel Aluminium Aluminium Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Anodiseret 

aluminium

Sæde Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan ABS-plast
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Oversigt over badetaburetter

Jernholmen 41
DK-2650 Hvidovre
Denmark
T +45 70 22 43 41
F +45 70 22 43 47



Badetaburet, aluminium

Vores populære standard badetaburet 
findes nu med et mere ergonomisk stel 
helt i aluminium. Det gør vægten lav - kun 
3,4 kg, samtidig med at badetaburetten 
er 100% rustfri. Leveres med et bekvemt, 
skridsikkert og hygiejnisk PUR sæde. 

Varenr. Produktbeskrivelse HMI nr.

200600312 Badetaburet, standard, aluminium med 
helt PUR sæde

50474

200601312 Badetaburet, smal, aluminium med helt 
PUR sæde

55286

Badetaburetter, standard og smal

Badetaburetterne er udført i 100% rustfrie materialer og er derfor velegnet til at sidde på under brusebad eller ved 
håndvasken. De stabile håndtag i begge sider yder sikker støtte, når brugeren rejser eller sætter sig på taburetten. 
Ved behov for ekstra sikkerhed kan badetaburetten forsynes med ryglæn.
 
For individuel tilpasning er badetaburetten højdeindstillelig i 8 forskellige positioner. Ryglænet er indstilllig i 2 
positioner i dybden. Indstillingerne sker ved hjælp af snaplåse.

Badetaburetterne er stabelbare.
 

Varenr. Produktbeskrivelse HMI nr.

200501312 Badetaburet, standard med helt PUR sæde 30662

200506312 Badetaburet, smal med helt PUR sæde 30666

Ryglæn til taburetter

Badetaburetter i aluminium, standard og smal, kan for-
synes med et ryglæn af blødt PUR materiale. 

Ved hjælp af snaplåse kan ryglænet indstilles i 2 posi-
tioner i dybden på badetaburetten.

Varenr. Produktbeskrivelse HMI nr.

200180312 Ryglæn til badetaburet 35474

Badebænk til tunge brugere

Varenr. Produktbeskrivelse HMI nr.

200550313 Badebænk, large 35511

Badebænken er udført i 100% rustfrie materialer og er derfor velegnet til at sidde på under brusebad 
eller ved håndvasken. De stabile håndtag i begge sider er lavet ekstra høje og yder derved sikker støtte 
når brugeren rejser eller sætter sig på badebænken. 

For individuel tilpasning er bade-
bænken højdeindstillelig i 7 
forskellige positioner. 
Indstillingerne sker ved hjælp af 
snaplåse. 

Sædet er fremstillet af 
polyurethan, hvis bløde overflade 
gør badebænken behagelig at 
sidde på og samtidig mindskes 
risikoen for at glide på sædet.

Sædet og de skridsikre dupsko 
er forsynet med afløbshuller, 
som forhindrer samling af vand. 

Badebænken er stabelbar.

NYHED!

200501312

200506312

Ekstra 
stærk, 
klarer 
300 kg

Badetaburetten kan stables, og de stabile håndtag 
er blevet lidt højere og har fået en mere skrå facon, 
som forbedrer håndstillingen, når brugeren sætter 
eller rejser sig fra taburetten.

For individuel tilpasning er badetaburetten højde-
indstillelig i 9 positioner. Der kan monteres ryglæn, 
som er indstilleligt i 2 positioner i dybden. Indstil-
lingerne sker ved hjælp af snaplåse.


