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Neptun Super Soft Duschstol 300 kg 

 
 

 
 

 
Duschstol designad för stora människor och 

till brukaren med behov av mycket plats. 

 
Sittbredden är hela 75 cm, så det finns plats 

till dom flesta. 
 

Den är extraförstärkt och klarar därmed 
belastning upp till 300 kg. 

 
Sits och rygg kan rengöras genom 

sterilisering i 
sköljdekontaminator/autoclave. 

 
Är tillverkad av rostfritt stål. 

 

Ryggen kan lätt monteras/demonteras utan 
användning av verktyg. 

 
Duschstolen har säten och rygg av mjukt 

PU-skumm. Sätena kan lätt klickas av i två 
delar vilket gör bänken lätt att rengöra. 

 
Ryggen formar sig efter brukarens rygg och 

säkrar därigenom optimal sittkomfort. 

 

 
 

 
Den solida stommen gör stolen stabil vid 

maximal belastning. 
 

Tack vare teleskopben i  rostfritt stål kan 
sitthöjden regleras i tre lägen: 

49, 52 och 55 cm. 
 

Höjden regleras lätt via genomgående clips 
(verktyg behövs inte). 
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Teknisk data: 
Neptun Super Soft Duschstol 300 kg 

Sitsens höjdinställningar 49 cm - 52 cm - 55 cm 

Högsta totalhöjd 67 cm 

Minsta totalhöjd 61 cm 

Sitsens bredd (längd) 75 cm 

Total bredd vid golvet 86 cm 

Minsta bredd vid golvet 85 cm 

Sitsens djup 40 cm 

Största benbredd vid golv 58 cm 

Minsta benbredd vid golv 56 cm 

Vikt 12,6 kg (exklusive ryggstöd, ryggstödet väger 3.1 kg.) 

Max belastning 300 kg 

Ytbehandling Vit pulverlack 

Sits och rygg PU-skumm 

Doppsko (skyddshylsa) Glidsäkert, tekniskt, grått gummi “inga märken på golvet”. 
Avrinnings hål i doppskon. 

Teleskopben Rostfritt stålrör, 3 höjdlägen med 3 cm intervall. 
Genomgående clips. 

Beskrivning Varunummer ISO nr.: 

Duschstol (<300 kg) 300300 09 33 03 

Extra rygg till stolen 300301  

Clips, genomgående 310065  

 

 
Produkten är CE-märkt, vilket innebär 

att produkten uppfyller EUs lagstiftning och möjliggör den fria rörligheten 
för varor på den europeiska marknaden. 
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