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Alm. Nakkestøtte. 

Kan indstilles i 
højden 

Og bredden på 
PU skålen 

 

 
Højde og dybde 

justerbar 
nakkestøtte       

       Varenr. 310244 
Den store nakkepude giver stor støtte til brugeren og kan tilpasses i bredden, da der 

sidder et stykke letmetal inde i PU-skummet.   
Den ene model er højdejusterbar og den anden kan tillige justeres i dybden og vinkles. 

 

 
Højde og dybde justerbar nakkestøtte i kort stang.       
 
 
 

Varenr: 310222                                                        Varenr: 310221 
Holdere til nakkestøtte er standard på M2-tip.  

Til øvrige stole skal der bestilles et sæt med beslag til efter montering. 
 

Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Nakkestøtter – Bredde justerbare i PU skum 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
PU 

skumpuden 
er en 

fleksibel type 
som kan 
justeres i 

bredden så 
den kan 
tilpasses 

borgernes 
nakke. 

 

 

 

 
Nakkestøtte 

vist efter 
monteret på en 
almindelig M2 
stol med PU-
ryg. Til disse 
stole skal der 

bestilles et sæt 
med beslag til 

eftermontering. 
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Varenr. 310235 
Højde og dybdejusterbar nakkestøtte i ekstra blødt 

skum.Kan ikke justeres i bredden. 

Varenr. 310236 
Højdejusterbar nakkestøtte i ekstra blødt 

skum. Kan ikke justeres i bredden. 
 

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

  
 

                Varenr: 310244 
Den ekstra bløde PU skum giver stor komfort til brugeren  

Den ene model er højdejusterbar og den anden kan tillige justeres i dybden og vinkles. 
      

 
Højde og dybdejusterbar nakkestøtte i 

ekstra blødt skum med kort stang. 
 

Kan ikke justeres i bredden. 
 

 
Tilbehør til bade/toiletstol M2 
Nakkestøtter – Super Soft i PU skum 
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Tilbehør til bade/toiletstol M2 

Tekniske data 

Alm. Nakkestøtte 

Højdejustering. Bund til top (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 6,5 cm-32,5 cm 

Dybde (fast) (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 8,5 cm 

Vinkling af nakkestøtte mulig Nej 

Ca. dybde på nakkestøtte 13 cm 

Ca. breddemuligheder inden i nakkestøtte 10-21 cm 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Metal Rustfrit stål  

Vægt Ca. 1 kg 

Varenr.: (Holder er standard på M2-Tip) 310221 

Højde- og dybdejusterbar nakkestøtte 

Højdejustering. Bund til top (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 2,5 cm -35 cm 

Dybde, indstillelig (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 3 cm-16,5 cm 

Vinkling af nakkestøtte mulig Ja 

Ca. dybde på nakkestøtte 13 cm 

Ca. breddemuligheder inden i nakkestøtte 10-21 cm 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Metal Rustfrit stål + alm. Stål 

Vægt Ca. 1,5 kg 

Varenr.:  310222 

Højde- og dybdejusterbar, kort stang 

Højdejustering. Bund til top (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 2,5 cm – 35 cm 

Dybde (fast) (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 22 cm 

Vinkling af nakkestøtte mulig Nej 

Ca. dybde på nakkestøtte 13 cm 

Ca. breddemuligheder inden i nakkestøtte 10-21 cm 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Metal Rustfrit stål  

Vægt Ca. 1 kg 

Varenr.:  310244 

Super Soft højdejusterbar nakkestøtte 

Højdejustering. Bund til top (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 6,5 cm-32,5 cm 

Dybde (fast) (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 8 cm 

Vinkling af nakkestøtte mulig Nej 

Ca. dybde på nakkestøtte 5,5 cm 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Metal Rustfrit stål  

Vægt Ca. 0,8 kg 

Varenr.:  310236 

Super Soft højde- og dybdejusterbar nakkestøtte 

Højdejustering. Bund til top (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 2,5 cm - 35 cm 

Dybde, indstillelig (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 3 cm-16,5 cm 

Vinkling af nakkestøtte mulig Ja 

Ca. dybde på nakkestøtte 5,5 cm 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Metal Rustfrit stål + alm.Stål 

Vægt Ca. 1,0 kg 

Varenr.:  310235 
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Højde- og dybdejusterbar, kort stang, Super Soft 

Højdejustering. Bund til top (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 2,5 cm – 35 cm 

Dybde (fast) (målt fra tværstang mellem håndtag til center af nakkepude) 22 cm 

Vinkling af nakkestøtte mulig Nej 

Ca. dybde på nakkestøtte 5,5 cm 

Monteres uden brug af værktøj Ja 

Metal Rustfrit stål  

Vægt Ca. 1 kg 

Varenr.:  310243 

Nakkestøtte + monteringssæt  

Til eftermontering på almindelige M2 stole. 

Skrues fast ved hjælp af skruerne til ryggen. 

Metal Rustfrit stål + alm.Stål 

Vægt Ca. 2 kg 

Varenr.: Højde- og dybdejusterbar nakkestøtte inkl. monteringsbeslag. 310059 

Varenr.: Almindelig nakkestøtte inkl. monteringsbeslag 310087 

Varenr.: Monteringsbeslag (uden nakkestøtte) 310320 

 


