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Kompakta pallar med justerbar höjd – en praktisk lösning för komfort 
och oberoende
Coral pallen är ett hjälpmedel som gör det möjligt för brukaren att sitta säkert 
och bekvämt i duschen eller vid handfatet. Pallen finns i två varianter; med 
duschsits och med toalettsits. Coral toalett-/duschpallar erbjuder ett stabilt 
och höjdjusterbart stöd för mer aktiva brukare med svaga ben, låg uthållighet 
och/eller dålig balans och som bara behöver lite stöd och en möjlighet att sitta 
ned, till exempel i samband med dusch. För maximal stabilitet är pallarnas ben 
utrustade med halkfria gummifötter med dräneringshål. Sitshöjden kan enkelt 
justeras för att garanterat passa perfekt för varje brukare och situation.

Stabilt stöd

Justerbar höjd
 

Kompakt format och låg vikt 

Ergonomisk design
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Coral
Två varianter; med duschsits och med toalettsits
Coral pallen finns i två varianter. Båda varianterna har en rostfri 
ram försedd med en praktisk och bekväm, formgjuten sits av tålig 
plast med en slät och behaglig yta. Duschpallen har en hel duschsits 
medan toalett-/duschpallen har en toalettsits. Båda sitsarna ger 
en bra sittställning och en bekväm sittvinkel på en grad, vilket gör 
duschning och toalettbesök till säkra och behagliga upplevelser 
eftersom brukaren inte glider av sitsen. Fördjupningarna i toalett-
sitsens bak- och framkant underlättar för brukaren att komma åt 
intima kroppsdelar utan att behöva ställa sig upp.

Toalett-/duschpallen levereras komplett med toalettskenor och kan 
användas antingen fristående, med bäcken eller toaletthink, eller 
stående över en vanlig toalettstol. 

Låg vikt och kompakt format gör pallarna mycket lättplacerade
Coral pallarna har låg vikt och ett kompakt format vilket gör dem 
mycket lättplacerade i alla typer av våtrum, även när utrymmet 
är begränsat.

Finns även med rygg- och armstöd 
Coral pallarna finns också i två modeller utrustade med ryggstöd 
och armstöd. 

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,	även	när	utrymmet	är	begränsat

•	 Mycket	enkel	att	montera	–	inga	verktyg	behövs

•	 Rostfritt	stål	och	plast,	passar	för	våta	miljöer

•	 Enkel	skötsel	och	underhåll

•	 Formgjuten	sits	ger	en	bra	sittställning	och	en	bekväm	sittvinkel

•	 Fördjupningar	i	toalettsitsens	bak-	och	framkant	underlättar	intimhygien

•	 Utformningen	av	fördjupningarna	hindrar	brukaren	från	att	glida	ned	i	sitsen

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

TEKNISK INFORMATION

Material, ram och ben: ___________________________________________ Rostfritt stål
Material, sits: ____________________________________ Globalförstärkt 30 % PP plast
Sits, höjd: _____________________________________________________ 420-570 mm
Sits, bredd x djup: _____________________________________________ 490 x 410 mm
Toalettöppning, bredd x djup: ___________________________________ 210 x 280 mm 
Total höjd: _____________________________________________________ 420-570 mm
Yttermått, bredd x djup: ________________________________________ 490 x 525 mm
Fri höjd under sits (för placering över toalettstol): ____________________ 365-515 mm 
Fri bredd under sits (för placering över toalettstol): _______________________ 410 mm 
Vikt: __________________________________________________________________6 kg
Max. brukarvikt: ______________________________________________________150 kg 

Art. nr. Produktnamn, beskrivning

LI02979.411	 Bedpan,	bäcken		med	lock	och	handtag,	Ø	300	mm,	polerat		 	
 rostfritt stål

LI02979.430	 Bucket,	toaletthink	med	lock	och	handtag,	Ø	300	mm,	polerat		 	
 rostfritt stål

3002920400	 Soft	toilet	seat,	mjuk	toalettsits,	PUR,	oval	öppning

3002920401	 Soft	toilet	seat,	mjuk	toalettsits,	PUR,	nyckelhålsformad	öppning

3002920500	 Transportation	seat,	transportsits,	PUR

3002920200	 Calf	support,	vadstöd,	textil	med	kardborrband

TILLBEHÖR

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

3002010130 3002010030 

PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr. Produktnamn, beskrivning

3002010100 Coral, duschpall

3002010000 Coral, toalett-/duschpall, komplett med toalettskenor

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


