
Södergatan 38, 195 47 MÄRSTA, 
Tel 08-591 292 50 • Fax 08-591 297 84 

info@euforia.se • www.euforia.se

Fig 2 

Fig 1 

Fig 3 

 

Fig 4 

Dusch/Toastol med mjukt säte, ryggstöd och armstöd
 

091183698 Dusch/Toastol är tillverkad i aluminium som pulverlackerats. 
Den har avtagbara/svängbara benstöd med fotplattor som kan vikas upp. 
Armstöden kan vikas rakt upp. 
Bakhjulens diameter är 60 cm . 
Bromsen för bakhjulen är monterade på ramen. 
Framhjulens diameter 13 cm. och utrustade med broms. 
Den övre delen av ryggstödsbågen är utformad så att den kan användas 
som körhandtag. 
Säte, ryggstöd och armstöd är mjuka. 
Sätet har intimuttag. 
Potta ingår. 
I utrustningen ingår en mjuk platta som ger ett helt säte.

Figur 1
Dusch/Toastolen levereras med omonterat  ryggstöd, 
armstöd och fotstöd.

Ryggsödet monteras genom att rören sätts i ramen och 
låses fast med den fast monterade skruven.

Figur 2
Fotstöden  kan svängas ut från  ramen och tas av. Fotstöden låses med ett fjäderlås 
som sitter i fotstödens ram.  
I fotstödens rör sitter den skruv som används för att ställa in önskad höjd. 
Använd gärna den sexkantsnyckel som följer med stolen. 

Figur 3
Armstöden kan lyftas upp för att underlätta överflyttning.
(Se figur 4)

Pottans fästen sitter under sätet. 
Den är lätt att ta bort när brukaren duschar. 

Stolen kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel och spolas av. 

Tänk på att inte stå på fotstöden när Du flyttar dig i och ur stolen. 
Stolen bör alltid bromsas när den används. 

Specifikationer

 Sittbredd   Total bredd   Sittdjup   Total sittdjup   Totaldjup       Totaldjup       Sitthöjd    Total höjd   Max
                                           utan fotstöd   med fotstöd                  brukarvikt 
  
 45,7 cm    55,5 cm 42,5 cm   69 cm               84 cm            111 cm       54 cm       99 cm         125 kg 
   
 



 

 

     

841 & 842 445 mm 540 mm 700 mm 990 mm 125 Kg 

Spare Parts No. Description 

CM517605L Left footrest 

CM517605R Right footrest 

HH124 Hand knob 


