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Tillbehör till M2 dusch/toalettstol 
Sitsar och kuddar 

Standardsits Intimsits Heltäckande överdrag 

  
 

 Alla M2 (på när M2 200 kg & M2 300kg) kan levereras med antingen standardsits eller 
intimsits. 

Sitsen är 4,5 cm tjock och helgjuten i mjukt pu skum. Spannhållare är likaså ingjuten. Sitsen 
klickas av och på ramen. Det kan därmed växlas mellan två sitstyper. Heltäckande överdrag 

medföljer vid köp av stol. Heltäckande överdrag medföljer även vid köp av M2 200 kg. 
 

Supersoft grå skumkudde Vit skumkudde 

 
 

 Supermjuk grå skumkudde av polymerskum. Utan 
plastöverdrag. Binds fast ovanpå vanlig sits med 4 

snören. 
Fås med hål och utan hål. 

 Vit skumkudde med plastöverdrag. 
Alla kanter på överdraget är svetsade. 

Binds fast ovanpå vanlig sits med 4 snören. 

 
Sitsinsats med litet hål 

 

 
 Insats i pu material. 

Kan läggas direkt ovan en standard M2 sits för att göra hålet mindre och mjukare. 
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Tillbehör till Dusch/Toalettstol M2 
Sitsar och kuddar 

Tekniska data 

Alla mått är ca mått. SITSAR 
 

Standardsits 
Intimsits 

Bredd 46,5 cm 46,5 cm 

Längd 44 cm 44 cm 

Tjocklek 
Sits 4,5 cm. Vid spannhållare 9 cm. Sits 4,5 cm. Vid spannhållare 9 cm. 

Hållängd 26,5 cm 26,5 cm + längden av intimhålet på 11 cm 

Hålbredd 22 cm 22 cm. Bredd vid intimhålet 11,5 cm 

Material och konstruktion. Träskiva med metallbeslag (spannhållare). 
Helgjuten med pu skum runt om.  

Träskiva med metallbeslag (spannhållare). 
Helgjuten med pu skum runt om. 

Montering Klickas på ramen. Klickas på ramen. 

Rengöring Vid desinficering: Kan användas; Etanol och 
Propanol lösningar. Annars kan vanligt 
förekommande icke-alkoholhaltiga 
rengöringsmedel användas. Max.70 grader. 

Vid desinficering: Kan användas; Etanol och 
Propanol lösningar. Annars kan vanligt 
förekommande icke-alkoholhaltiga rengöringsmedel 
användas. Max.70 grader. 

Vikt 3,2 kg 3,0 kg 

Sitstyp bestämms vid beställning av stol. (Överdrag medföljer) 

Varunummer som reservdel: 310340 (som reservdel medföljer inte överdrag, 
art.nr. 310341) 

310342 (som reservdel medföljer inte överdrag, art. 
nr. 310343) 

Supersoft grå skumsits 
Bredd 46 cm 

Längd 41,5 cm 

Tjocklek 
3 cm 

Hållängd 26 cm 

Hålbredd 19 cm 

Material och konstruktion Supersoft grå polymerskum. Utan platsöverdrag. 

Montering Sätts fast ovan vanlig sits med 4 medföljande snören. 

Rengöring Torkas av med tvålvatten eller sprit. Max. 40 grader. Får inte tvättas i tvättmaskin, risk för deformering. 

Vikt 0,13 kg 

Varunummer 330018 Utan hål 330022. 

Vit skumsits 

Bredd 44,5 cm 

Längd 42 cm 

Tjocklek 
3 cm 

Hållängd 26 cm 

Hålbredd 18 cm 

Material och konstruktion Mjuk skumkudde med vitt plastöverdrag, svetsad i alla kanter. 

Montering Sätts fast ovan vanlig sits med 4 medföljande snören. 

Rengöring Torkas av med tvålvatten eller sprit. Max. 40 grader. Får inte tvättas i tvättmaskin, risk för deformering. 

Vikt 0,3 kg 

Varunummer Med hål 330016.  

Insats med liltet hål 
Bredd 43 cm 

Längd 46 cm 

Tjocklek 
2,5 cm ovan sitsen, 3 cm där den går ner i hålet. 

Hållängd 20 cm 

Hålbredd 17,5 cm 

Material och konstruktion. Helgjuten pu-insats. Fås i svart. 

Montering Läggs på standardsits. 

Rengöring Vid desinficering: Kan användas; Etanol och Propanol lösningar. Annars kan vanligt förekommande 
icke-alkoholhaltiga rengöringsmedel användas. Max.70 grader. 

Vikt 1,6 kg 

 
Varunummer som  

800178 


