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Neptun Super Soft Teleskop Duschstol 

 
 

 

På denna version av vår berömda Neptun 
teleskop duschstol, har vi gjort stolsryggen och sits  i 
ett mjukt PU skum. 
 
Stolen är gjort i rostfritt stål 
(teleskopben i rostfri aluminium) 
 
Mycket lätt att rengöra 
 
Enkel att höjdställa (43-64cm) 
 
Rygg finns som tillbehör, monteras på och av utan 
verktyg och kan djupställas i två lägen. 
 
Finns i två bredder (41och 50cm) 
 
Sits och rygg kan rengöras i dekontaminator 

 

           
Både sits och 
rygg är i 
mjukskum för 
optimal 
sittkomfort 
Ryggen är 
flexibel och 
anpassar sig 
efter brukaren 

 

 
Sitsen är lätt att ta av och på. designet 
är enkelt utformat och lätt att rengöra 

 

                
Ryggen 
monteras på 
med hjälp av två 
clips och kan 
djupställas i två 
lägen. 
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Teknisk data: 
Neptun SuperSoft Teleskop Duschstol 

 Duschstol 41cm Duschstol 50 cm Rygg 
Sitthöjd  43-64 cm 43-64 cm - 

Totalhöjd (vid armstöden) 
56-77 cm 56-77 cm 

Vid ryggens 
överkant 
81-102 cm 

Bredd mellan armstöden 41 cm 50 cm - 

Sittplattans storlek B40xD36,5xH4 cm B40xD36,5xH4 cm - 

Ca. bredd vid golvet 52-56 cm 61-65 cm - 

Ca. djup vid golvet 43-49 cm 43-49 cm - 

Ryggplattans storlek 

- - 

Nederkant 
B34 cm 
Ovankant 
B24 cm 
Höjd 27 cm 

Ryggdjup från sitsens bakkant 
- - 

2 cm och 4 
cm 

Vikt Ca. 5 kg Ca. 5,9 kg Ca. 1 kg 

Sittplatta och ryggplatta PU skum PU skum PU skum 

Rengöring Alm. 
förekommande 
rengöringsmedel 
vid max. 80 grader 

Alm. förekommande 
rengöringsmedel vid max. 
80 grader 

Samma som 
duschpallen 

Stapelbar Ja Ja - 

Max. brukarbelastning 150 kg 150 kg 150 kg 

Chassi Rostfri stål. 
Pulverlackerad vit 

Rostfri stål. Pulverlackerad 
vit 

Samma som 
duschpallen 

Insticksben Aluminium (rostfri) 
Höjdställbar i 8 
läge 

Aluminium (rostfri) 
Höjdställbar i 8 läge 

- 

Doppsko Grå plast med hål 
i botten för 
avrinning 

Grå plast med hål i botten 
för avrinning 

- 

Beskrivning: Artikelnr: ISO nr.: 

Neptun Super Soft höj och sänkbar duschstol 41 cm 312002 09 33 03 

Neptun Super Soft höj och sänkbar duschstol 50 cm 312003 09 33 03 

Neptun Super Soft rygg 312021  

Reservedelar:  

Clips til ben och rygg 310065  

Sits i PU skum  800300  

Insticksben inkl. clips, doppsko, hylsa 312033  

Doppsko till insticksben 310017  

Hylsa till insticksben 310021  

Rygg i PU skum 800301  

 
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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