
Hygienprodukter

N53909

Mowbray Lite Plus 
Toalettram

Produktbeskrivning och avsett användande 

För att hjälpa dem som har svårt att sätta sig eller resa sig 
från en vanlig toalett. Höjd och bredd justerbara för att 
passa en mängd olika användare. En ränna är inbyggd i 
sätesdesignen för att förenkla behoven vid toalettbesök 
samt förbättra hygienen.

Funktioner 

• Vadderade armstöd ger extra komfort.

• Slät och formad plastsits ger extra komfort och lårstöd.

• Armarna sträcker sig framåt för att ytterligare 
underlätta upp- och sänkningsrörelsen.

• Säteslocket förbättrar hygienen och estetiken.

• Halkfria doppskor ger stabilitet.

Installationsinformation: (Obs: för detaljerad information se användarinstruktionerna) 

• Denna produkt levereras plattförpackad och kräver montering innan användning.

• Monteringstiden är cirka 5 minuter.

• Inga specialistverktyg eller färdigheter krävs.

• Den kan justeras för höjd och bredd för att passa den individuella användaren.

Teknisk  Specifikation 

Dimensioner (mm) 

 Sitthöjd:  450 — 560 

 Sittbredd X Djup: 406 X 450 

 Sitsöppning: 260 X 220 

 Ramhöjd: 680 — 790 

 Bredd mellan armstöden:  490 — 615 

 Golvyta max: 675 X 585

 Golvyta min: 550 X 543 (21½” X 21)

 Max brukarvikt: 190Kg

 Produktens vikt: 6.3kg
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N53909 Toalettram 
Mowbray Lite Plus 

Skötsel & Underhåll

• Kontrollera att alla fästklämmor är korrekt insatta och att det inte finns några överdrivna rörelser.

• Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på 

hylsornas skick.

• Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten 

tas ur bruk.

Tillbehör / relaterade produkter

 F11572 Golvfixeringssats  F17938 Doppskor

Vanliga frågor

 Kan du sitta på produkten med locket nere?

Ja, sätet och locket har testats för att klara den maximala användarvikten 190 kg.

 Kan den användas på alla toaletter?

Ja, sitsen är justerbar i höjd och bredd och den har en kortare ränna vilket gör den mer 

lämpad för moderna toaletter.

Rengörning 

• Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

• Kontrollera att rengöringsprodukten är lämplig före användning. Använd inte slipande 
rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och göra garantin ogiltig.

• För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.

• Låt alltid produkten torka helt före användning/förvaring.

Säkerhetsåtgärder

• Överskrid inte den maximala användarvikten på 190 kg.

• Försök inte att stå eller klättra på produkten.

• Se till att alla ben är inställda på samma höjd för att undvika gungning.
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