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Combi stolar 
Modeller:

Vårdar-
manövrerad:
201904314

Vårdar-
manövrerad:
Låg
201903314

Vårdar-
manövrerad:
Extra Låg
201902314

Vårdar-
manövrerad:
Bred
201911314

Combi 
med drivhjul:
201921314

Combi 
med drivhjul,
Bred
201930314

:
Tilt Vit:
201941314

Eltilt vit:
201942314

Max vikt 
kapacitet 150 kg 150 kg 150 kg 200 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Sitshöjd-
justering 50.5 - 63 cm 45.5 - 54.5 cm 40.5 - 48 cm 50.5 - 63 cm 50.5 - 55.5 cm 50.5 - 55.5 cm 52 - 62 cm 52 - 62 cm

Sitsbredd 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm

Sittdjup 43.5 cm 43.5 cm 43.5 cm 43.5 cm 43.5 cm 43.5 cm 43.5 cm 43.5 cm

Sitshål 21 x 31 cm 21 x 31 cm 21 x 31 cm 21 x 31 cm 21 x 31 cm 21 x 31 cm 21 x 31 cm 21 x 31 cm

Totalbredd 54 cm 54 cm 54 cm 64 cm 70 cm 80 cm 54 cm 54 cm

Totaldjup 71 cm 71 cm 71 cm 71 cm 73 cm 73 cm 87 cm 87 cm

Bredd mellan 
armstöd 43 cm 43 cm 43 cm 53 cm 43 cm 53 cm 43 cm 43 cm

Hjul  100 mm  100 mm  100 mm  100 mm  100 mm / 24"  100 mm / 24"  125 mm  125 mm

Totalvikt 20 kg 20 kg 19 kg 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg 25 kg

Tekniska specifikationer

Obs: Combi stolar visas i det här produktblad med vissa 
tillbehör: fotstöd, nackstöd, vad- & hälrem.
Stolarna är i grundutförande utan dessa tillbehör
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COMBI 
Duschstolar

Veddestavägen 15
175 62 Järfälla

Tel:  +46 577 62 200
Fax:  +45 557 62 299

info@handicare.se
www.handicare.se

Combistolar material

Ram:      Rostfritt stål
Ytbehandling:     Pulverlack
Sits, ryggstöd, armstöd:  Polyuretan
Fotstöd:     Rostfritt stål / polypropolen
SnapLock :        Polypropolen / kromat stift
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Combi med drivhjul

För användare som har möjlighet att köra stolen 
själva med hjälp av 24 " drivhjul. Ger ökad 
självständighet vid toalettbesök och duschsituationer.
Lätt att manövrera för användare och vårdare.
Max vikt kapacitet: 150 kg 

 

Combi med drivhjul, bred
Lämplig modell för större användare.
Totalt yttre bredd 80 cm
Max. vikt kapacitet 150 kg

 

Combi med drivhjul
Artikel nr: 201921314

Combi med drivhjul, bred
Artikel nr: 201930314

Combi Vårdarmanövrerad

Lämplig för både institutioner och hemmabruk. 
Med en total yttre bredd på 54 cm passerar den 
här stolen med lätthet genom smala dörröppningar.

Finns i 3 höjder: Standard, Låg, Extra låg (inga fotstöd).
Max brukarvikt: 150 kg

Combi Vårdarmanövrerad Bred
Bredare ram och högre viktkapacitet gör denna 
modell till ett lämpligt alternativ för större användare. 
Total yttre bredd: 64 cm
Max. vikt: 200 kg

 

Combi Vårdarmanövrerad Std
Artikel nr: 201904314

Combi Vårdarmanövrerad Låg
Artikel nr: 201903314

Combi Vårdarmanövrerad Extra Låg
Artikel nr: 201902314

Combi Vårdarmanövrerad
Artikel nr: 201.911.314

Combi manuell tilt

Fördelar med tilt-in-space funktion:
Användaren sitter mer säkert och bekvämt i en tillbakalutad
ställning.

Förbättrar vårdarens arbetsställning
Ger bättre kontakt mellan patient och vårdare.

för vårdpersonal och är bekvämare för användaren.

Manuell tilt manövreras med hjälp av en spak på 
baksidan av stolen. Vårdare kan sköta tiltning antingen 
bakom eller vid sidan av stolen.
Tilitingsvinkel: 25 ° bakåt, 5 ° framåt
Max. vikt kapacitet: 150 kg
Det rekommenderas att Combi Tiltstolar alltid 
används  tillsammans med: 
nackstöd, fotstöd, vad- & hälrem.

 

 
Combi Manuell Tilt
Artikel nr: 201.941.314. Vit ram.

Combiserien är ett duschstolssortiment av hög kvalitet som erbjuder 
olika lösningar för att möta specifika krav hos användare och vårdare. 

Gemensamma egenskaper för Combistolar

  • Rostfritt material i hela produkten garanterar lång livslängd
• Vik upp armstöd för enkel sidoöverflyttning
• Höjdjusterbar ram via SnapLock möjliggör placering
    över toaletter av olika höjd och justering för olika användargrupper 
• Underhållsfria hjul
• Hjulen är markerade med en ”framåt”-pil för korrekt hjulpositionering
• Löstagbar sits och rygg
• Säte med nyckelhålform
• Sits, ryggstöd och armstöd består av mjuk polyuretan,
    ett hållbart, varmt material med halkfria egenskaper
• Stolarna är lätta att hålla rena
• Stort tillbehörsprogram finns för att anpassa stolen till de individuella 
    användarnas behov och krav. Se separat produktblad.

  
    

  
  
  
  
    

  

* Ställdon: Linak LA28 med integrerat
printcard och 24V batteri.
Testas för användning i våta miljöer: IP 66
Laddningskabel ingår.

Combi med eltilt

Fördelar med tiltfunktion:
Användaren sitter mer säkert och bekvämt i en 
tillbakalutad ställning. 
Förbättrar vårdarens arbetsställning
Ger bättre kontakt mellan patient och vårdare.

vårdpersonal och är bekvämare för användaren.

 

 

Fördelar för vårdare och brukare:
Tiltfunktionen manövreras enkelt bakåt och
framåt via handkontroll

upprätthålla god öga-mot-öga-kontakt och stödja 
användaren vid behov. Mjukstart/stopp. Batteridriven.

Tilitingsvinkel: 25 ° bakåt, 5 ° framåt
Max. vikt kapacitet: 150 kg
Det rekommenderas att 
Combi Tiltstolar alltid används 
tillsammans med: nackstöd, fotstöd, 
vad- & hälrem.

Combi med eltilt
Artikel nr: 201.942.314. Vit ram.
Artikel nr: 201.942.337. Silverfärgad ram




