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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Eleverbar benstøtter 

 

 
De eleverbare benstøtter til M2 stolene kan indstilles i 6 højde-positioner, op til 

vandret position.  
De passer i fodstøtteholderne på alle M2 stole og kan derfor erstatte almindelige 

fodstøtter.  
 

Som standard medfølger der 1 lægpude til benstøtten. Denne kan justeres i 
højden via en fingerskrue. Ekstra lægpuder og fodplader bestilles separat.  

 

 

Den eleverbare benstøtte justeres i højden ved at udløse snaplåsen og 
hæve/sænke benstøtten.  

  
Der kan monteres ekstra lægpuder på benstøtten efter behov. 

 

Som tilbehør til de eleverbare benstøtter kan man bestille fodplader.  
Disse kan justeres op og ned på benstøtten.  

Passer på alle M2 stole fra Dec. 2000 og nyere. 
Kan bruges på stole med brugervægt optil 150 kg.. 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Tekniske data 

Eleverbare benstøtter 

Længde (fra stol) til yderkant af lægpude i yderste 
position 

73 cm 

Højdejusteringsmuligheder (op til vandret) 6 positioner 

Lægpude størrelse B14,5cmxL21,5 cm 

Vægt pr. sæt benstøtter 3,4 kg 

Der medfølger 1 lægpude pr. benstøtte. 

Beskyttelses cover til låsesystem medfølger. 

Rustfrit stål 

Kan eftermonteres på M2 bade/toiletstole fra December 2000 og nyere. (På M2 stole med max brugervægt 
150 kg.) 

Varenr.: Sæt med højre og venstre. 1 lægpude på hver 310052 

Varenr.: 1 stk. højre. Med en lægpude 310053 

Varenr.: 1 stk. venstre. Med en lægpude 310054 

Varenr.: 1 benstøtte venstre og 1 alm. fodstøtte 310055 

Varenr.: 1 benstøtte højre og 1 alm. fodstøtte 310056 

Varenr.: 1 ekstra lægpude med beslag 310057 

Fodstøtteplader 

Pladeafstand fra sædekant 34,5-72,5 cm 

(med 1 lægpude på) 

Fås til højre eller venstre side 

Fodstøttepladerne kan eftermonteres på benstøtten 

Vægt 0,6 kg 

Rustfrit stål + plast 

Varenr.: 1 stk. til højre benstøtte 310085 

Varenr.: 1 stk. til venstre benstøtte 
9/1-07 

310086 

 
 


