
"Kakadu" bad og toiletstol i aluminium

OY1. Toilet-badestolen er standard udstyret
med 4 stk låsbare 5“ hjul

OY2. Toilet-badestolen monteret op med 24“ hjul

Toiletstolen er fremstillet i pulverlakeret aluminium og bliver standard leveret med 5“ låsbare hjul.
Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød PUR for god komfort. Benstøtterne er højde-
justbare og kan let afmonteres. Leveres komplet med spand og låg.

Teknisk data Small
302015

Standard
302018

Large
302019

XL
302020

Tilt
302024

Tilt L
302025

Diff.
med 24"

Sæddebredde 38 cm 45 cm 50 cm 55 cm 45 cm 50 cm ---

Sæddedybde 38 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm ---

Sæddehøjde 
(indstillelig)

50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 55 - 60 cm 55 - 60 cm ---

Frihøjde 42 - 47 cm 42 - 47 cm 42 - 47 cm 42 - 47 cm --- --- ---

Gennemfarts 
bredde

29 cm 35 cm 40 cm 45 cm --- --- ---

Totalbredde 49 cm 56 cm 61 cm 66 cm 56 cm 61 cm + 8 cm *

Totaldybde 85 cm 93 cm 93 cm 93 cm 110-120 cm 110-120 cm + 5 cm

Totalhøjde 
(indstillelig)

96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 97-141 cm 97-141 cm ---

Max. belastning 130 Kg 150 Kg 150 Kg 200 kg 130 Kg 130 Kg ---

Vægt 11,00 Kg 12,90 Kg 13,50 Kg 14,10 kg 15,10 kg 15,70 kg + 2,90 kg

Kipvinkel (Tilt) --- --- --- --- -5° bis +25° -5° bis +25° ---

* Forøget totalbreddeforskel for Kakadu Tilt (302024 eller 302025): +14 cm

OY: Bad- og toiletstole

Mobilex A/S · Grønlandsvej 5 · DK-8660 Skanderborg · info@mobilex.dk · www.mobilex.dk



"Kakadu Tilt" Bad og toiletstol vinkelindstillelig

OY3. "Kakadu Tilt" Bad- og toiletstol vinkel indstillelig OY4. Bad- og toiletstol ”Kakadu Tilt” i vinklet tilstand 

Bad og toiletstolen med tilt kan vinkles fra -5° til  + 25°. Specialhovedstøtten med udskæring til
ørene kan indstilles i højden, dybden og i den ønskede vinkel. Fodpladerne kan indstilles i vinklen
samt i højden. Som standard leveres badestolen  med 5” låsbare hjul 

Den sorte polstring er ligesom hovedstøtten belagt med blødt PUR.

Til  bad-  og  toiletstolen  kan  der  leveres  24”  hjul,  det  medfølgende  montagesæt  indeholder  alle
nødvendige dele.

Tilbehør til bad og toiletstole
Til bad- og toiletstole i ”Kakadu” serien kan leveres forskelligt tilbehør

OY5. Amputationsstøtte OY6.Sikkerhedsbøjle OY7. Antitip (kun til
version med 
24” hjul)

OY8. Sæde med rundt hul OY9. Sædeafdækng for  
        sæde med rundr hul
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