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FRIGG 

Fritstående toiletforhøjer i rustfrit stål 
 

 

 

 
 
 

Den fritstående toiletforhøjer Frigg er lavet i 
rustfrit stål (teleskopbenene i aluminium), for 

at få den så langtidsholdbar som muligt. 
 

Den er opbygget meget enkelt, så den er let 
at gøre rent. 

 
Den er højdeindstillelig med sædehøjde fra 

45-66 cm. 
(Højden stilles let uden brug af værktøj ved 

hjælp af gennemgående clips) 
 

 
 

Den er forsynet med et kraftigt/solidt hvidt 
toiletsæde, som giver en god sidekomfort. 

 
Sædet kan med et greb, klikkes af for let 

rengøring. 
 

Ønsker man at skråtstille toiletforhøjeren, 
kan det gøres via benenes indstilling. 

 
Den leveres med stænkskærm eller spand. 
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FRIGG 
Fritstående toiletforhøjer i rustfrit stål 

Tekniske data: 
Sædehøjder   
  

45-66 cm 
(indstillelig i højderne: 45-48-51-54-57-60-63-66 cm)  

Totalhøjder (med sæde opslået) 90-111 cm 
Bredde mellem armlæn 45 cm 
Frihøjder under toiletsæde 40,5-61,5 cm 
Bredder ved gulv 51,5-55 cm 
Dybder ved gulv 44-46 cm 
Skråtstilling Via benenes indstilling. 3 cm  
Vægt 6,5 kg 
Stabelbar Ja 
Max. belastning 140 kg 
Stænkskærm eller spand inkl.  Ja. (Opgiv ved bestilling om der ønskes stænkskærm eller spand). 

Stænkskærmen kan man skære til hvis den er for høj til toilettet. 
Stel Rustfrit stål. Pulverlakeret hvidt. 

Teleskopben Aluminium. Højdeindstillelig i 8 indstillinger. 
Toiletsæde Inkl. Kraftigt hvidt plast. 
Dupsko Grå plast. Med hul i bund for vandudløb. 
Rengøring:                                      Benyt alm. sæbevand. Der må ikke benyttes klorholdige, slibende eller 

ætsende rengøringsmidler. Se mere i den medfølgende brugsanvisning. 
Beskrivelse: Varenumre: HMI nr: ISO nr.: 
Fritstående toiletforhøjer model Frigg, inkl. stænkskærm 610010 25710 09 12 12 
Fritstående toiletforhøjer model Frigg, inkl. spand 610011 25710 09 12 12 
Reservedele: 
Clips til højdeindstilling  310065  
Stænkskærm  610021  
Spand 610022  
Toiletsæde. Hvidt, kraftigt.        610020  
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