
 
 
 

 
www.HMN.dk 

 

  
 

 

       

 

HMN since 1934 

HMN A/S • Midtager 22 • 2605 Brøndby • Danmark • Tlf. +45 43 96 24 00 • Fax +45 43 96 26 92 • E-mail: info@hmn.dk 

 

Frigg - Fristående toalettförhöjare i rostfritt stål 

 

 

 

 

 
 

Fristående toalettförhöjare Frigg är 
tillverkad av rostfritt stål (teleskopben av 

aluminium), för att få den så 
långtidshållbar som möjligt. 

 
Den är mycket enkelt uppbyggd, vilket 

gör den lätt att göra rent. 
 

Den är höjdinställbar med sitthöjd från 
45-66 cm. 

(Höjden ställs in lätt utan användning av 
verktyg med hjälp av genomgående 

klips) 

 

 
 

Den är utrustad med en kraftig/solid vitt 
toalettsits, som ger en god sittkomfort. 

 
Sitsen kan med ett grepp, klickas av för 

lätt rengöring. 
 

Önskar man snedställa toalettförhöjaren, 
kan det göras via benens inställning. 

 
Toalettförhöjaren kan levereras utan eller 

med stänkskärm/spann. 
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Tekniske data: 
Frigg - Fristående toalettförhöjare i rostfritt stål 

Sitthöjd 45-66 cm 
(inställbar i höjderna: 45-48-51-54-57-60-63-66 cm)  

Totalhöjder (med sits uppe) 90-111 cm 

Bredd mellan armstöd 45 cm 

Frihöjd under toalettsits 40,5-61,5 cm 

Bredd vid golv 51,5-55 cm 

Djup vid golv 44-46 cm 

Snedställning Via benens inställning. 3 cm  

Vikt 6,5 kg 

Stapelbar Ja 

Max. belastning 140 kg 

Stänkskärm eller spann inkl.  Nej. (Ange vid beställning om det önskas stänkskärm eller spann). 
Stänkskärmen kan man skära om till om den är för hög för toaletten. 

Ram Rostfritt stål. Pulverlackerad vitt. 

Teleskopben Aluminium. Höjdinställbar i 8 inställningar. 

Toalettsits Inkl. Kraftig vit plast. 

Doppsko Grå plast. Med hål i botten för vattenavrinning. 

Rengöring:                                       Använd vanligt tvålvatten. Det får inte användas klorhaltiga, slipande 
eller frätande rengöringsmedel. Se mer i medföljande 

användarhandledning. 

Beskrivning: Varunummer: ISO nr.: 

Fristående toalettförhöjare modell Frigg, utan stänkskärm/spann 610012 09 12 12 

Stänkskärm  610021   

Spann 610022  

Reservedelar:  

Klips för höjdinställning  310065  

Toalettsits. Vit, kraftig.        610020  

 

 
 

Produkten är CE-märkt, vilket innebär  
att produkten uppfyller EUs lagstiftning. 
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