
En bekväm duschstol med justerbar höjd - en praktisk lösning för ökat oberoende
Coral duschstol är ett hjälpmedel som gör det möjligt för brukaren att sitta säkert 
och bekvämt i duschen eller vid handfatet. Duschstolen erbjuder ett stabilt och 
höjdjusterbart stöd för mindre aktiva brukare med svaga ben, låg uthållighet 
och/eller dålig balans som sitter på stolen under längre perioder och som behöver 
mer stöd vid nedsittning och uppresning. För maximal stabilitet är stolens ben 
utrustade med halkfria gummifötter med dräneringshål. Sitshöjden kan enkelt 
justeras för att garanterat passa perfekt för varje brukare och situation.
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Coral
Duschstol

Stabilt stöd

Justerbar höjd
 

Kompakt format och låg vikt 

Ergonomisk design
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Coral
Formgjuten duschsits ger en bra sittställning och en bekväm sittvinkel
Den rostfria ramen är försedd med en praktisk och bekväm, form-
gjuten duschsits av tålig plast med en slät och behaglig yta. Sitsen 
ger en bra sittställning och den bekväma sittvinkeln på en grad 
gör duschningen till en säker och behaglig upplevelse eftersom 
brukaren inte glider av sitsen.

Ryggstöd med fällbara armstöd ger extra stöd och trygghet
Brukare med nedsatt styrka och balans kan ha svårt att sätta sig ned 
och resa sig upp. Denna modell av Coral är utrustad med ett stabilt och 
bekvämt ryggstöd med integrerade, fällbara armstöd som ger just det 
extra stöd som kan behövas i dessa situationer. Rygg- och armstöden 
ger också brukaren en ökad känsla av trygghet i sittande ställning, utan 
att vara i vägen för en mer aktiv och oberoende brukare.

Ryggstödets ram är klädd med en bekväm och lättskött textil nätklädsel 
som ger ett mjukt och följsamt stöd. Klädseln torkar också mycket 
snabbt. Ryggstödets djup kan ställas in med hjälp av ett kardborr-
band i nederkanten på klädseln. Armstöden är individuellt upp- och 
nedfällbara, vilket både underlättar överflyttningar i sidled och skapar 
mer utrymme för brukaren samtidigt som det ger medhjälparen ökad 
åtkomst. Armstödens längd medger maximalt stöd vid förflyttningar 
framåt och bakåt i stolen.  

Låg vikt och kompakt format gör stolen mycket lättplacerad
Duschstolen har låg vikt och ett kompakt format vilket gör den mycket 
lättplacerad i alla typer av våtrum.

För mer information, besök vår hemsida, www.handicare.se.

TEKNISK INFORMATION

Material, ram och ben: ___________________________________________ Rostfritt stål
Material, sits och armstöd: ___________________________________ GF 30 % PP plast
Material, ryggstöd: _____________________ Globalförstärkt 30 % PP plast/polyesternät
Sits, höjd: _____________________________________________________ 420-570 mm
Sits, bredd x djup: _____________________________________________ 490 x 460 mm
Ryggstöd, höjd: ____________________________________________________ 520 mm
Ryggstöd, bredd: __________________________________________________ 490 mm
Armstöd, höjd (mätt från sitsen):   _____________________________________ 230 mm
Armstöd, längd: ____________________________________________________ 400 mm
Total höjd: ____________________________________________________ 940-1090 mm
Yttermått, bredd x djup: ________________________________________ 620 x 630 mm
Vikt: _________________________________________________________________10 kg
Max belastning på armstöd: _____________________________________________75 kg
Max. brukarvikt: ______________________________________________________150 kg

Art. nr. Produktnamn, beskrivning

3002920500 Transportation seat, transportsits, PUR

3002920200 Calf support, vadstöd, textil med kardborrband

3002921300 Safety belt, säkerhetsbälte för höft eller bröst

TILLBEHÖR

FINESSER OCH FÖRDELAR

•	 Stabil	och	trygg,	med	ergonomisk	design

•	 Säker	och	mycket	enkel	att	använda

•	 Kompakt,	hygienisk	och	attraktiv	design

•	 Lättplacerad	i	alla	typer	av	våtrum

•	 Mycket	enkel	att	montera	–	inga	verktyg	behövs

•	 Rostfritt	stål	och	plast,	passar	för	våta	miljöer

•	 Enkel	skötsel	och	underhåll

•	 Formgjuten	duschsits	ger	en	bra	sittställning	och	en	bekväm	sittvinkel

•	 Enkel	justering	av	sitshöjden;	420-570	mm,	justerbar	i	7	positioner	med	25	mm	mellanrum

•	 Bekvämt,	ergonomiskt	ryggstöd	ger	mjukt	och	följsamt	stöd

•	 Nätklädseln	är	enkel	att	ta	bort	och	kan	tvättas	i	60-85	grader	för	optimal	hygien

•	 Individuellt	fällbara	armstöd	ger	ergonomiskt	stöd	vid	förflyttningar	och	trygghet	i		
 sittande ställning

•	 Rygg-	och	armstöden	är	utformade	för	att	inte	vara	i	vägen	för	en	mer	aktiv	och			
 oberoende brukare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box	640,	175	27	Järfälla
Tel:	08-557	62	200	
Fax:	08-557	62	299
www.handicare.se
info@handicare.se

PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr. Produktnamn, beskrivning   

3002010140	 Coral,	duschstol


