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200 kg’s badebænk 
 

 
 
 

 
 

 

 
Badebænk lavet til store mennesker 
og til brugere med behov for meget 

plads. 

 
 

Sædebredden på den er 70 cm, så der 
er plads til de fleste.  

 
 

Den er specielt forstærket så den kan 
holde til max. 200 kg’s 

brugerbelastning. 
 
 

Via rustfrit stål teleskopben er den 
højdeindstillelig i tre sædehøjder: 

47, 50 og 53 cm. 
 
 

Højdeindstillingen foregår let via de 
gennemgående clips (uden brug af 

værktøj). 

 
 

 
Sædet kan via teleskopbenene skråtstilles (70 og 

3,50 vinkling), så det bliver lettere at sætte og rejse 
sig. 

F.eks. så det får en sædehøjde foran på 47 cm og 
52 cm bagerst. 

 
 

Badebænken er her vist med ryg. 
Der fås ryg med monteringssæt til 

badebænken. 
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Tekniske data: 
200 kg’s badebænk 

Sædehøjdeindstillinger 47 cm - 50 cm - 53 cm 

Største totalhøjde 67 cm 

Mindste totalhøjde 61 cm 

Sædebredde 70 cm 

Største bredde ved gulv 83 cm 

Mindste bredde ved gulv 82 cm 

Sædedybde 36 cm 

Største dybde ved gulv 48 cm 

Mindste dybde ved gulv 46 cm 

Vægt 9,4 kg 

Max. brugerbelastning 200 kg 

Skråstilling af sæde Ved forreste clips i laveste hul og bagerste clips i øverste hul: 
Sædehøjde foran 47 cm bagved 52 cm (70 vinkel) 

Ved forreste clips i laveste hul og bagerste clips i mellem hul: 
Sædehøjde foran 47 cm bagved 50 cm (3,50 vinkel) 

Overfladebehandling Rilsan hvilket er en nylonbelægning med følgende egenskaber: 
Vejrbestandig. Kemisk bestandig. Modstår salttåge i over 2000 timer. 

Fysiologisk uskadelig. Lagtykkelse 220-250 my 

Lameller Plastlamel 60 mm brede & 6 mm tykke 

Dupsko Skridsikker teknisk grå gummi “ingen mærker på gulv” 
Hul i dupsko for udløb af vand 

Teleskopben Rustfrit stålrør, 3 højdeindstillinger med 3 cm’s interval. 
Gennemgående clips. 

Badebænkeryg Ryg med monteringssæt varenr.: 310144 

Beskrivelse: Varenumre: HMI nr.: ISO nr.: 

200 kg’s badebænk 310145 24784 09 33 03 

Ryg til 200 kg’s badebænk 310144  

Clips, gennemgående 310065  

Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder EU-lovgivningen  
og muliggør varens fri bevægelighed på det europæiske marked. 

 


