Douche-toiletstoel
Ergo-Tilt

Compact & gebruiksvriendelijk
Onze douche-toiletstoel Ergo-Tilt geeft
comfort en zekerheid aan zowel cliënt als
verzorgende. De compacte afmetingen
zorgen voor een uitstekende
manoeuvreerbaarheid en dankzij haar
flexibele hoogte (520-900 mm) wordt de
rugbelasting van de verzorgende beperkt
tot een minimum. De Ergo-Tilt bevat
opklapbare en voorsluitende armleggers.
Door middel van een pin kunnen de
armleggers vergrendeld worden, wat zorgt
voor een veilige situatie voor de gebruiker.
De Ergo-Tilt is leverbaar in drie
afmetingen: Ergo-Tilt, Ergo-Tilt XS en de
Ergo-Tilt XL.

De Ergo-Tilt is leverbaar in drie
afmetingen:
1. Ergo-Tilt
2. Ergo-Tilt XS
3. Ergo-Tilt XL
Hieronder vindt u meer informatie over de
verschillende varianten!

Een veelzijdige douche-toiletstoel met elektrische
kantelfunctie en hoog-laag functie
De douche-toiletstoel ERGO-TILT is eenvoudig oplaadbaar, met aan de achterzijde van de stoel een laadaansluiting. De compacte afmetingen zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid en dankzij haar
flexibele hoogte (520-900 mm) wordt de rugbelasting van de verzorgende beperkt tot een minimum. Het
design en de vele mogelijkheden maken de douche-toiletstoel tot een gebruiksvriendelijk hulpmiddel!







Goede kwaliteit en mooi design
Ergonomisch zitcomfort
Elektrisch in hoogte verstelbaar en kantelbaar 520-900 mm
Standaard met instelbare hoofdsteunen
Standaard met afneembare voetsteunen
Verwisselbare accu

Specificaties Ergo-Tilt

Douche-toiletstoel ERGO-TILT










Elektrisch in hoogte verstelbaar: 520-900 mm
Lengte 796 mm
Breedte 589 mm
Zitbreedte: 430 mm
Zitdiepte: 430 mm
Zithoek -5° / +30°
Ruimte tussen de armleggers: 473 mm
Gewicht: 30 kg
Max. belasting: 200 kg

De Ergo-Tilt wordt standaard geleverd met een ondersteek.

Ergo-Tilt XS
 Elektrisch in hoogte verstelbaar:
520-900 mm
 Zitbreedte: 430 mm
 Zitdiepte: 430 mm
 Ruimte tussen armleggers 350
mm
 Gewicht: 30 kg
 Max. belasting: 200 kg

Ergo-Tilt XL
 Elektrisch in hoogte
verstelbaar: 520-900 mm






Zitbreedte: 600 mm
Zitdiepte: 450 mm
Gewicht: 30 kg
Max. belasting: 200 kg

Afmetingen Ergo-Tilt

Contactgegevens

Adres
Arkeneel 4
3905 NS Veenendaal

Contactgegevens
Telefoon: 085-4858390
E-mail: info@tr-care.nl
Website: www.tr-care.nl

