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M2 XXL 
Bade/toiletstole til de store brugere 

 



 

 

Ved hjælpemidler til store brugere, skal der tænkes ekstra meget  
over produkterne og ikke bare ganges op på et standard produkt. 
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M2 XXL bade/toiletstole   

HMN a/s 

M2 200 kg,  
højdejusterbar 

 

Varenummer: 310272 
HMI nr.: 32081 

 

M2 300 kg 
 
 
 

Varenummer: 310280 
HMI nr.: 55455 

 

M2 300 kg Bred 
 
 
 

Varenummer: 310284 
HMI nr.: 77020 

M2 200 kg Bred El-Tip  
 
 
 

Varenummer: 310212 
HMI nr.: 41397 

M2 200 kg Motor 
 
 
 

Varenummer: 310274 
HMI nr.: 39332 

M2 300 kg Bred El-Tip 
 
 
 

Varenummer: 310218 
HMI nr.: 105824 



Komfort 
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Fordi store brugere også har brug for komfort. 

Sæde 
 

Sædet er blødt og 56 cm bredt.  
 

Det har integreret spandholder og sædet 
afmonteres let for rengøring. 

 
NB! 75 cm bredt på M2 300 kg Bred El-

Tip 
 
 
 

Dæksel 
Vare nr.: 310343 

 
Dæksel 

 
Der følger som standard et dæksel  

med, så det også er muligt kun  
at benytte stolen som badestol  

med fuld komfort. 
 

Dækslet er fremstillet i blødt PU skum. 
 

Dæksel skal bestilles som tilbehør til  
M2 300 kg & M2 300 kg Bred. 

 
NB! Fås ikke til M2 300 kg Bred El-Tip 

 

Dækslet er standard på; 
M2 200 kg, M2 El-tip bred og M2 200 kg motor. 
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M2 XXL bade/toiletstole   

HMN a/s 

Fordi store brugere også har brug for komfort. 

Hjulene 

Stolene er monteret med store 125 mm hjul (150 
mm på M2 300 kg Bred El-Tip) som er lukkede om 
aksen, så der ikke kommer skidt og snavs ind i hju-

lene. Dette sikrer letkørende hjul hele tiden. 

Vores XXL stole har alle et retningsfast hjul  
(markeret med mørkegrå bremse).  

Dette gør det lettere, at sætte stolen i gang  
samt at manøvrere rundt med stolen.  

 
Dette er til stor gavn for hjælpernes arbejdsvilkår. 

Armlænene 

Armlænene er forsynet med komfortable  
PU puder.  

De kan vippes op eller afmonteres helt uden  
brug af værktøj, hvis man f.eks. skal foretage  

en sideforflytning.  
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M2 200 kg 

HMN a/s 

Den fleksible bade/toiletstol til de lidt større brugere.  
Højdejusterbar i 5 positioner. 

 
M2 200 kg har en sædebredde på hele 56 cm. 

Stolen er lavet, så den kan holde til en brugerbelastning                     
på max. 200 kg og den er stadig højdejusterbar. 

Stolen kan højdejusteres i sædehøjde fra 46—54,5 cm.  
Ved levering med 100 mm hjul, vil sædehøjden kunne  

justeres fra 43,5 - 52 cm. 

På trods af at stolen er lavet til større brugere,                                     
så har vi holdt den i den kendte enkle stil, der gør                               

den let at rengøre. 

Sæde, ryg og armlænspuder er lavet i blødt PU skum og  
sædet kan klikkes af for let rengøring. 



M2 El-Tip Bred 
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Med M2 El-tip bred kan selv store brugere placeres let  
i en bade/toiletstol. 

 
M2 El-Tip, bred kan klare en brugervægt på op til 200 kg. 

 
Med 56 cm i mellem armlænene kan de fleste  

placeres i denne stol. 
 

Den kan tippes fra 5fremad, så brugere, som har stå-funktion, kan 
hjælpes ind i stolen og op at stå igen. 

For lift brugere kan den tippes op til 30bagud, så det er let at få 
brugeren rigtigt ind i stolen. 

 
Sædehøjden er 56,5 cm, men kan ved brug af 100 mm hjul  

reduceres med 2,5 cm. 
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M2 200 kg Motor 

Hvad enten den store bruger skal være selvhjulpen, eller det er plejen 
som skal have hjælp, er M2 200 kg motor den rette bade/toiletstol. 

Stolen er lavet så den kan holde til en brugerbelastning på max. 200 kg. 

M2 200 kg Motor er udstyret med et joystick til styring af kørslen. 
 

Til den større selvhjulpne bruger, som får mulighed for selv at klare toilet og 
badesituationen. Eller til hjælperen, som ellers bliver udsat for hård belast-
ning i skuldre, lænd og ryg, når der skal køres rundt med de store borgere.  

 
Stolen kører let på underlag som gulvtæpper, fliser med dybe furer mm. 

Ved montering af joysticket på  
holderen bagved ved kørehåndtaget,  
får hjælperen en let styring uden at  

belaste skuldre og ryg. 
 

Hastigheden på stolen kan justeres på  
regulatoren bagpå joysticket, og er  

forsynet med batteri indikator, så man altid 
ved hvornår det er tid for opladning. 
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M2 300 kg & M2 300 kg Bred  

M2 300 kg til de helt store brugere + lidt til. 
Findes i 2 bredder; 60 cm og 72 cm mellem armlænene. 

M2 300 kg Standard 
(60 cm mellem armlænene) 

 
Varenummer: 310280 

HMI nr.: 55455 

M2 300 kg Bred 
(72 cm mellem armlænene) 

 
Varenummer: 310284 

HMI nr.: 77020 

 
M2 300 kg standard og bred har en fast sædehøjde  
på 56 cm, men kan forsynes med 100 mm hjul som  

vil gøre stolene 25 mm lavere. 
 

Stolene er forsynet med PU sæde som er 56 cm. bredt. 
 

Ryggen og armlænene er ligeledes fremstillet i PU skum. 

Begge stole er holdt i et enkelt design, så de virker lette og enkle at rengøre. 
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M2 300 kg Bred El-Tip 

Med M2 El-tip Bred kan selv store brugere placeres let  
i en bade/toiletstol. 

 
M2 300 kg Bred El-Tip kan klare en brugervægt på op til 300 kg. 

 
Med 72 cm i mellem armlænene kan de fleste  

placeres i denne stol. 
 

Den kan tippes fra 8fremad, så brugere, som har stå-funktion, kan 
hjælpes ind i stolen og op at stå igen. 

For lift brugere kan den tippes op til 28bagud, så det er let at få 
brugeren rigtigt ind i stolen. 

 
Sædehøjden er 61 cm, mens den ved negativ tip blot har en  

indstigningshøjde på 53 cm. 



M2 XXL Tilbehør 
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Højdeindstillelige fodstøtter til M2 XXL modeller  

 
De højdejusterbare fodstøtter kan med  

et greb løftes op og svinges ud til siden eller  
ind foran stolen. 

 
Fodpladen kan også klappes op for at  

give mere plads.  
 

De er forstærket for at kunne klare den  
forhøjede brugervægt, men er enkle og lette at betje-

ne - kan højdejusteres i 7 positioner. 
Fodstøtter: 

Forstærkede: vare nr.: 310275  

 
Bred lægstøtte i gråt nylon netvæv med velcro 

 
Lægstøtten anbefales til brugere, som har tendens 

til at deres ben falder bagud.  
Den understøtter hele underbenet og giver  

derved brugeren tryghed. 
 

Bør altid benyttes på tip-stole 
 

Lægstøtte, bred 
Vare nr.: 310233 

 
Hælstropper til fodstøtter, montering 

  
Alle fodstøtter kan monteres med hælstropper,  

der forhindrer brugerens fødder i at glide bagud. 
 

Med hælstropper monteret kan man stadig  
svinge fodstøtten ud til siden. 

 

Hælstropper til fodstøtter, montering 
Tillægs vare nr.:  310285 
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M2 XXL Tilbehør 

 
Hoftesele 

 
For ekstra sikkerhed kan der monteres  

en hoftesele. 
 

Hofteselen monteres enkelt  
på stellet og justeres ved brug af velcro. 

Hoftesele med velcro 
Vare nr.:  330019 

Amputationsstøtter 
  

Amputationsstøtterne har en behagelig PU pude  
til støtte af benet og indstilles let  

ved at holde knappen i midten inde og  
derefter indstille vinklen.  

 
De kan naturligvis kombineres med  

alle andre fodstøtter. 

Amputationsstøtte,  

  højre, vare nr.  800343 

 venstre, vare nr.: 800344  

Intimspand 
 

Vores spand byder både på et ergonomisk  
korrekt greb, som er udviklet i samarbejde med  
vores kunder. Grebet er udformet, så man ikke  

vinkler sit håndled forkert, når man går ned  
i knæ for at betjene spanden. 

 
Spanden kan holde til temperaturer på optil 130°.  

 
Den gode pasform sikrer, at brugeren  
besørger i spanden uden at ramme  

ved siden af. 

Intimspand med låg 
Vare nr.: 310048 
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M2 XXL Tilbehør 

Super Soft nakkestøtter i PU skum 
 

Den ekstra bløde PU skum giver  
stor komfort til brugeren 

 
Den første model er højdejusterbar og den  
anden og tredje model er højde–, dybde–  

og vinkeljusterbar. 
 
 

Der skal til M2 modeller med PU ryg altid købes beslag 
for nakkestøtte med. 

Nakkestøtte i super soft PU skum  

Højde & dybdejusterbar, vare nr.: 310235 

Højde og dybde justerbar, kort stang  

Vare nr.:  310243 

Nakkestøtte beslag, vare nr.:  310320 

Nakkestøtte i super soft PU skum 

Højde indstillelig, vare nr.: 310236 

Nakkestøtte i PU skum  

Højde & dybdeindstillelig, vare nr.:  310222 

Højde og dybde justerbar, kort stang 

Vare nr.:  310244 

Nakkestøtte beslag, vare nr.: 310320 

 
Bredde justerbare nakkestøtter i PU skum 

 
Den store nakkepude giver stor støtte til  

brugeren og kan tilpasses i bredden, da der 
sidder et stykke letmetal inde i PU-skummet.  

 
Den første model er højdejusterbar og den  
anden og tredje model er højde–, dybde–  

og vinkeljusterbar. 
 

 
Der skal til M2 modeller med PU ryg altid købes beslag 

for nakkestøtte med. 

Nakkestøtte i PU skum 

Højdeindstillelig, vare nr.: 310221 

Bemærk venligst at ovenstående produkter ikke kan  
benyttes på M2 Multi-tip. 

1 

1 

2 3 

2 3 
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M2 XXL Tilbehør 

Urinfanger  
 

Den smarte urinfanger styrer urinstrålen i  
den rigtige retning. 

 
Man holder blot urinfangeren med den smalle  

ende ned i toilettet/bækkenet, så man  
kan lade vandet uden at strålen lander  

på gulvet eller toiletsædet.  

Sæde m/ovalt hul, lukket front til M2 200 kg, 
 M2 300 kg og M2 300 kg Bred 

 
Sædet har en overflade i koldskum, der er et  

fleksibelt materiale, som gør det blødt og  
behageligt at sidde på.  

 
NB! Det er ikke muligt at få dæksel til dette sæde. 

Sæde m/ovalt hul, lukket front til 
M2 200 kg, M2 300 kg og M2 300 

kg Bred 

Urinfanger 
Vare nr.: 148861 

Urinfanger/Benspreder 
 

Urinfangeren/bensprederen er til personer  
der har problemer med at få ”strålen”  

rettet ned i toilettet/bækkenet. 
 

Den kan afhjælpe problematikken ved at få spredt benene for 
at lette muligheden for nedre hygiejne. 

 
Urinfangeren/bensprederen fastmonteres  

på sædet. 
Urinfanger/Benspreder 

Vare nr.: 148862 
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Supersoft skumpude  
 

Denne utrolig bløde skumpude placeres nemt oven på det  
originale sæde og fastgøres til stellet med fire snore.  

 
Materialet er vandafvisende skum, og da den ikke er betrukket, 

er der ingen kanter som kan irritere huden. 
 

Puden fås med standard hulstørrelse og uden hul  
så man selv kan tilpasse det. 

Supersoft skumpude 
Med hul vare nr.: 330018 
Uden hul vare nr.: 330022 

Hvid skumpude med betræk 
 

Denne bløde skumpude placeres nemt oven på det originale 
sæde og fastgøres til stellet med fire snore. 

 
Puden er betrukket med et hvidt plastovertræk,  

der gør den let at rengøre.  
Hvid skumpude med betræk 

Vare nr.: 330016 

Trykaflastende sæde  
 

Det trykaflastende sæde er designet til at nedsætte tryk/shear 
(forskydning) og dermed forebygge tryksår.  

 
Sædet kan forbygge og behandle tryksår op til grad 3. 

 
Den anatomiske udformning på siddefladen, samt materialets 
deformationsevne sikrer brugeren stabilitet i siddestillingen. 

 
På M2 200 kg, M2 200 kg Motor, M2 300 kg og  

M2 El-tip Bred dækker det trykaflastende sæde ikke 
hele sædefladen på stolen.  

Trykaflastende sæde 
Vare nr.: 330023 

Sidestøtter 
 

Til vores M2 Bred El-tip kan vi levere sidestøtter.  
 

Dette giver brugere som har brug for ekstra støtte, en bedre  
siddestilling og man undgår at brugeren falder ud til siden. 

 
Sidestøtterne kan justeres i breddegående retning. 

 
Sidestøtterne passer kun til M2 Bred El-Tip. 



www.HMN.dk 

14 

HMN a/s 

Tekniske data 

  

M2 200 kg 
 

Sædehøjde 

  

Bemærk: Dæksel øger  

højderne med 1,5 cm 

46-48-50-52-54,5 cm 

  

(Hvis stolen leveres med 

100 mm hjul er sædehøjden 43,5 cm) 

Sædebredde 56 cm 

Sædedybde 44 cm 

Max. bredde 68 cm 

Bredde mellem armlæn 56 cm 

Længde (uden fodstøtter) 68,5 cm 

Vægt 18,5 kg 

Max. Belastning 200 kg 

Hjul 

125 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer. 

Dobbeltvirkende bremse på 3 hjul. 

1 retningsstyrende hjul. 

Højdeindstilling 

Teleskopben af rustfrit stål med 4 indstillinger 

med ca. 2 cm’s interval. 

Højden indstilles ved hjælp af clips (ingen værktøj) 

Ryg 
39 x 20 cm. 

PU skum 2,5 - 4 cm tykt.  

Skumdele 

Sæde: 4,5 cm tykt PU skum 

Dæksel: 2,5 cm PU skum 

Armlænspuder: 2,5 cm PU skum 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Beskrivelse Varenummer HMI nr. ISO. Nr. 

M2 200 kg Bade/toiletstol 310272 32081 09 12 03 
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Tekniske data 

  

M2 200 kg Bred El-tip 
 

Sædehøjde 

  

Bemærk: Dæksel øger  

højderne med 1,5 cm 

58,5 cm 

  

(hvis stolen leveres med 100 mm hjul er sædehøjden 56 cm) 

Sædebredde 56 cm 

Sædedybde 44 cm 

Max. bredde 
68 cm 

(ved armlæn) 

Bredde mellem armlæn 56 cm 

Længde (uden fodstøtter) 74 cm 

Vægt 29 kg 

Max. Belastning 200 kg 

Hjul 

125 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer. 

Dobbeltvirkende bremse på 3 hjul. 

1 retningsstyrende hjul. 

Højdeindstilling Nej 

Ryg 

30 x 53,5 cm. 

Dybdejustering op til 10 cm. 

I netvæv med påsyede gjorde og 4 stikspænder til  

dybdeindstilling. 

Skumdele 

Sæde: 4,5 cm tykt PU skum 

Dæksel: 2,5 cm PU skum 

Armlænspuder: 2,5 cm PU skum 

El-motor / Batterisystem 

Trinløs blokeret aktuator. Overfladebehandlet alm. metal.  

Batterier kan normalt køre 30-40 gange op– og ned før  

opladning. 

EL-tæthedsgrad = IP66 (Støvtæt og beskyttet mod vandstråler) 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Beskrivelse Varenummer HMI nr. ISO. Nr. 

M2 200 kg Bred El-Tip 310212 41397 09 12 03 
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Tekniske data 

 

M2 200 kg Motor 

Sædehøjde 

  

Bemærk: Dæksel øger  

højderne med 1,5 cm 

56,5 cm 

Sædebredde 56 cm 

Sædedybde 44 cm 

Max. bredde 
71,5 cm 

(ved motordele) 

Bredde mellem armlæn 56 cm 

Længde (uden fodstøtter) 71 cm 

Vendediameter 100 cm. uden fodstøtter 

Vægt 30 kg 

Max. Belastning 200 kg 

Hjul 
Forhjul:125 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer. 

Baghjul: 200 mm fast hjul. Tilkoblet motor. 

Højdeindstilling Nej 

Ryg 
39 x 20 cm. 

PU skum 2,5 - 4 cm tykt.  

Skumdele 

Sæde: 4,5 cm tykt PU skum 

Dæksel: 2,5 cm PU skum 

Armlænspuder: 2,5 cm PU skum 

El-motor / Batterisystem 

Gearmotorer, styreboks, batteri og joystick. 

Joystik med batteri-indikator. 

EL-tæthedsgrad=IP65 (Støvtæt og beskyttet mod vandstråler) 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Beskrivelse Varenummer HMI nr. ISO. Nr. 

M2 200 kg Bade/toiletstol 310274 39332 09 12 03 
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  M2 300 kg M2 300 kg Bred 

Sædehøjde 

  

Bemærk: Dæksel øger  

højderne med 1,5 cm 

56 cm 

  

Stolen er ikke højdejusterbar 

Sædebredde 56 cm 

Sædedybde 50 cm (Selve sædet 44 cm) 

Max. bredde 70 cm 83 cm 

Bredde mellem armlæn 60 cm 72 cm 

Længde (uden fodstøtter) 63 cm 

Vægt 20,4 kg 24,5 kg 

Max. Belastning 300 kg 

Hjul 

125 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer. 

Dobbeltvirkende bremse på 3 hjul. 

1 retningsstyrende hjul. 

Højdeindstilling Nej 

Ryg 39 x 20 cm.  PU skum 2,5 - 4 cm tykt. 

Skumdele 
Sæde: 4,5 cm tykt PU skum 

Armlænspuder: 2,5 cm PU skum 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Varenummer 310280 310284 

HMI-nummer 55455 77020 

ISO-nummer 09 12 03 

Tekniske data 
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Tekniske data 

  

M2 300 kg Bred El-tip 
 

Sædehøjde 

  
 

61 cm 

  
 

Sædebredde 75 cm 

Sædedybde 46 cm 

Max. bredde 
83 cm 

 

Bredde mellem armlæn 72 cm 

Længde (uden fodstøtter) 83 cm 

Vægt 32 kg 

Max. Belastning 300 kg 

Grader 28°  tilbage, 8°  frem 

Indstigningshøjde  53 cm 

Hjul 

150 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer. 

Dobbeltvirkende bremse på 3 hjul. 

1 retningsstyrende hjul. 

Højdeindstilling Nej 

Ryg 

30 x 70 cm. 

Dybdejustering op til 10 cm. 

I netvæv med påsyede gjorde og 4 stikspænder til  

dybdeindstilling. 

Skumdele 
Sæde: 5,5 cm tykt skum 

Armlænspuder: 2,5 cm PU skum 

El-motor / Batterisystem 

Trinløs blokeret aktuator. 

Batterier kan normalt køre stolen 50+ gange frem og tilbage ved  

fuld opladning. 

EL-tæthedsgrad = IP66 (Støvtæt og beskyttet mod vandstråler) 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret. 

Beskrivelse Varenummer HMI nr. ISO. Nr. 

M2 Bade/toiletstol El-tip 

Bred 
310218 105824 09 12 03 



www.HMN.dk 

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark 
Tlf.: 0045 4396 2400 - E-mail: info@hmn.dk - Web: www.hmn.dk

   

21.12.17 

HMN a/s 

Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet 
overholder EU-lovgivningen. 


