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M2 Bade/toiletstole 

Standard-modeller 

Bade/toiletstole i rustfrit stål. 
 



Fordi mennesker og deres behov ikke er ens. 
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M2 bade/toiletstole standard 

HMN a/s 

M2 med Skubbebøjle  
M2 med kørehåndtag 

M2 med skubbebøjle  
& netryg 

M2 med Centralbremse M2 Smal 
M2 med drivhjul 

M2 med armlæn ud til  
Siden. 



www.HMN.dk 

M2 bade/toiletstole standard 

Fordi mennesker og deres behov ikke er ens. 

 
M2 bade/toiletstolene er produceret i de bedste materialer: 

 
Stel i rustfrit stål. 

Sæder i PU skum. 
Teleskopben i massivt rustfrit stål. 

Hjul der er lukket om aksen, så de ikke samler hår, skidt og snavs. 
Enkle funktioner som letter brugen. 

Et stort udvalg af tilbehør som sikrer optimal tilpasning til den enkelte bruger. 
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Til alle standard stolene kan man frit vælge 

mellem standardsæde og intimsæde.  
Intimsædet giver lettere adgang fortil, mens 
standardsædet giver støtte i hele fronten, 
som er vigtigt for bl.a. brugere med tynde 

ben. 
Begge sæder er udført i komfortabelt PU 
skum og har indbygget holder til spand/

bækken.  
 

Som standard medfølger der 
dæksel til sædet. (undtaget M2 med centralbremse) 

 
Dækslet er lavet i PU skum og tilpasset  

sædets udformning. 
Det giver større komfort under badet.  

HMN a/s 



M2 bade/toiletstole standard 

Fordi mennesker og deres behov ikke er ens. 

 
Som standard leveres M2 stolene med 100 mm hjul.  

 
Hjulene er påmonteret et ben så stolene kan justeres 

i højden.  
 

Hjulene er rustfri, har et effektivt trådfang, så der  
ikke samles hår, skidt og snavs om aksen samt  

dobbeltvirkende bremse. 
 

Stolene kan efter ønske leveres med 125 mm hjul. 
M2 med centralbremse har specielle centralbremse hjul.   

HMN a/s 
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M2 bade/toiletstolene er som standard monteret med 

enten en ryg i blødt PU skum eller med netryg.  
 

PU ryggen er komfortabel og let at rengøre/
desinficere. 

Netryggen kan tilpasse sig brugerens ryg, så man 
har et ensartet spænd over ryggen. 

 
M2 bade/toiletstolene leveres med flad-ovale  

armlæn som giver en god bred støtteflade og er lette 
at renholde. De kan også leveres med PU-skum  

puder for bedre komfort. 
 

M2 smal har som standard PU-puder på armlæn.   



M2 skubbehåndtag & skubbebøjle 

De solide og simple løsninger som holder år efter år. 

HMN a/s 
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Standard sæde: 
Varenr.: 310035 
HMI nr.: 21433 

Standard sæde:  
Varenr.: 310034 
HMI nr.: 21272 

M2 med kørehåndtag M2 med skubbebøjle 

Intim sæde:  
Varenr:: 310036 
HMI nr.: 21273 

Intim sæde:  
Varenr.: 310091 
HMI nr.: 29039 

 
M2 med kørehåndtag/skubbebøjle er 2 næsten identiske stole, som har stor 
komfort for brugeren, er rengøringsvenlige (både i forhold til daglig rengøring 

og ved genudlån), samt let at køre og betjene. 
De er højdejusterbare i sædehøjden og fodstøtterne er enkle at betjene; Blot  

et lille løft og så svinges de ud til siden. 
 

Med kørehåndtag får man en lettere manøvrering, da der er længere  
afstand fra holdepunkt til brugerens vægt. 

 
Med skubbebøjlen kan stolen komme tættere på væggen, og derved et mere 

sikkert valg hvis man har toiletter med indbyggede cisterner.  
Den vil desuden være lettere at køre lige ud, ad lange gange. 

www.HMN.dk 
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Modellen med netryg er ideel, hvis man ønsker at tilpasse ryggen efter  
brugerens behov. Det kan f.eks. være til en bruger med scoliose. 

 
Netvævet suger naturligvis ikke vand, og det perforerede materiale sørger 

for at huden kan ånde. 
 

Intim sæde,  
Varenr.: 310028 
HMI nr.: 43709 

Standard sæde,  
Varenr.: 310027 
HMI nr.: 43708 

M2 med skubbebøjle & netryg 

Når der er behov for justering af rygstøtten. 

 
Den fleksible ryg kan justeres i 2 positioner, 
hvilket giver mulighed for at brugere med 

selv større skævhed i ryggen kan få optimal  
støtte henover ryggen. 



HMN a/s 

M2 Armlæn ud til siden 

Når brugeren har behov for større tryghed. 

Intimsæde,  
Varenr.: 310032 
HMI nr.: 34792 

Standardsæde 
Varenr.: 310029 
HMI nr.: 34791 
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Med M2 modellen, hvor armlænene går ud til siden, giver man bedre tryghed 
til brugere som er bange for at falde fremover. 

 
De buede armlæn går ind foran brugeren, og derved kan brugeren holde fast 

fortil, uden at være ”fastspændt”  

 
Stolen kan leveres med lige armlæn, som 
stadig svinges ud til siden, som alternativ. 

 
Dette bestilles som et tilbehør. 

 

www.HMN.dk 



7 

HMN a/s 

M2 Smal 

Når der ikke er så meget plads. 

Intim sæde:  
Varenr:: 310279 
HMI nr.: 32339 

Standard sæde:  
Varenr.: 310278 
HMI nr.: 32337 

 
Armlænene kan løftes op og skubbes ud  

til siden. 
 

Såfremt der er ikke er plads til at armlænene 
svinges til siden, kan de ved et enkelt greb  

tages helt af. 

Med M2 smal får man en stol som kun er 48 cm. bred og 38 cm. 
mellem armlænene. 

 
Den er perfekt hvis pladsforholdene er små, eller hvis der er tale om en lille 

bruger som har behov for at få armlænene tættere på kroppen. 
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M2 Centralbremse 
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Når stolen skal bremses let og sikkert på alle 4 hjul. 

M2 Centralbremse er en helt ny type bade/toiletstol 
hvor man elektrisk låser alle 4 hjul, ved et tryk på en 

knap. 
 

Det giver større tryghed for brugeren, da stolen  
altid er bremset på alle 4 hjul og står stabilt og  

sikkert på gulvet. 
 

Den giver hjælperen bedre arbejdsmiljø, da man ikke 
skal hele vejen rundt om stolen for at låse den.  

Blot et tryk på knappen er nok. 
 

Stolen fylder ikke mere end en almindelig M2 stol, og 
kan køre over alle standard toiletter. 

 

M2 med centralbremse er ikke højdejusterbar, men 
har en fast sædehøjde på 55,5 cm. 

Intim sæde:  
Varenr:: 310209 
HMI nr.: 64659 

Standard sæde:  
Varenr.: 310208 
HMI nr.: 64658 

www.HMN.dk 
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M2 Drivhjul 

Når brugeren selv kan. 

Standard sæde:  
Varenr.: 310037 
HMI nr.: 25585 

Intim sæde:  
Varenr:: 310038 
HMI nr.: 25584 

Denne udgave af M2 bade/toiletstolen er forsynet  med 24 tommers  
drivhjul. Det giver brugeren mulighed for selv at transportere sig 

rundt til bad og toilet.  
 

Drivhjulene er letvægts magnesium hjul, som giver  
stor stabilitet, både ved forflytning og under kørslen. 

 
Stolen er højdejusterbar i 3 højder: 

Sædehøjde: 47 cm, 49 cm og 56 cm. 
 

Er det småt med pladsen, kan den leveres uden drivringe på hjulene. 
Det gør stolen 3 cm smallere(Bredde: 60 cm). 



10 

HMN a/s 

 
Som standard er stolen forsynet  

med anti-tip sikring, som effektiv sikrer  
stolen mod at tippe bagover, selvom  
brugeren sætter kraftigt i gang, eller  

kaster sig bagover i stolen. 
 

(kan også bruges som tramp-pedal). 

 
Drivhjulene har quick release aksler,  

så hjulene er lette at tage af i  
forbindelse med rengøring og  

højdejustering af stolen. 
 

Quick release akslen og lejerne er  
selvfølgelig i rustfrit stål. 

 
Stolen har en håndbremse i  

aluminium, og med et komfortabelt greb til 
betjening af bremsen.  

 
Bremserne kan flyttes trinløst, så de kan 

tilpasses brugere som har reduceret kraft i 
hænderne, eller som har behov for større 

bremse effekt. 

M2 Drivhjul 

Når brugeren selv kan. 

www.HMN.dk 
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M2 Tilbehør 

 
Højdejusterbare fodstøtter 

 
De højdejusterbare fodstøtter kan med et greb  

svinges ud til siden eller ind foran stolen. 
Fodpladen kan også klappes op for at give mere 

plads.  
 

De findes i en standard udgave(39-51 cm fra  
sædekant til fodplade), en kortere(31-41),  

en forlænget(49-61), samt en forstærket udgave  
i standard længde. 
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Fodstøtter: 
Standard: vare nr.: 310049  

Korte: vare nr. 310510 
Forlængede: vare nr.: 310283 
Forstærkede: vare nr. 310275 

 
Højde– og vinkeljusterbare fodstøtter 

 
Højde- og vinkeljusterbare fodstøtter.  

 
 

Begge dele foretages naturligvis uden brug af  
værktøj og en bøsning i fodstøtteholderen sikrer at 

de sidder stabilt på stolen. 
 
 

Tilpasningsmulighederne for fodstøtterne samt  
udformningen af fodpladen sikrer optimal pasform  

til fødderne. 
 
 

Fodstøtterne passer til M2 stolene,  
med undtagelse af M2 200 kg og M2 300 kg. 

Højdejusterbar fodstøtter: 
Vare nr.: 313041 



M2 Tilbehør 

12 

HMN a/s 

Eleverbare benstøtter 
  

Med de eleverbare benstøtter gives mulighed for, at brugeren kan få bedre støtte.  
F.eks. hvis  brugeren ikke har fuld bevægelighed i knæene eller lignende.  

 
For optimal understøttelse  

kan man få ekstra lægpuder samt fodplader der  
justeres trinløst. 

Eleverbare benstøtter,  

Sæt, Vare nr.: 310052 

Højre, Vare nr.: 310053 

Venstre, Vare nr.: 310054 

Fodstøtteplade, højre, vare nr.: 310085 
Fodstøtteplade venstre, vare nr.: 310086 

Ekstra lægpude m. beslag, vare nr. 310358 

Lægstøtte 
Vare nr.: 310226 

 
Lægstøtte i gråt netvæv med velcro 

 
Lægstøtten anbefales især til brugere med svag  

benmuskulatur, da den forhindrer, at benene falder 
bagud.  

Den understøtter hele underbenet og giver derved 
brugeren større tryghed og sikkerhed. 

 

Fodstøtter med hælstrop 
Tillægs vare nr.:  310285 

 
Fodstøtter monteret med hælstrop 

  
Alle fodstøtter kan monteres med hælstropper,  

der forhindrer brugerens fødder i at glide bagud. 
 

Med hælstropper monteret kan man stadig  
svinge fodstøtten ud til siden. 

www.HMN.dk 
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Tillæg for PU skum monteret 
Vare nr.: 310043 

PU skum på armlæn 
 

Stolene kan efter ønske leveres med PU skum 
på armlænene. 

 
Den ekstra bløde PU skum giver  

stor komfort til brugeren. 
 

M2 Smal leveres altid med PU skum på armlæ-
nene.   

Låsbare armlæn 
 

Ønsker man låsbare armlæn på en  
standard stol, kan dette tilkøbes sammen med 
stolen, eller man kan købe et sæt armlæn med 

snaplås.  
 

Disse armlæn leveres kun med PU skum. 

Tillæg for låsbare armlæn monteret 
Vare nr.: 800071 

1 sæt låsbare armlæn,  
Vare nr. : 310350 

M2 Tilbehør 

Amputationsstøtte,  

  Højre, Vare nr.  800343 

  Venstre, Vare nr.: 800344  

 
Amputationsstøtter 

  
Amputationsstøtterne indstilles let ved  

at holde knappen i midten nede og  
derefter indstille vinklen.  

 
De kan naturligvis kombineres med  
alle andre fodstøtter og benstøtter. 



Armlæn med forøget bredde 
 

Ønsker man en forøget bredde  
mellem armlænene kan dette opnås ved at 
tilkøbe et sæt armlæn med stolen eller løst. 

 
Et armlæn giver en forøgelse på 3 cm. 

 
Kan ikke bruges på følgende: 

M2 armlæn ud til siden  
& M2 smal.  

www.HMN.dk 
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Hemiplegi armlæn  
Sæt, Vare nr.: 800275  

Højre, Vare nr.: 800274 
Venstre, Vare nr.: 800273 

Hemiplegi armlæn 
 

Hemiplegi armlænet er specielt  
velegnet til hemiplegikere,  

paraplegikere, tetraplegikere og  
andre der har brug for ekstra støtte. 

 
Det er muligt at ændre længden i  
2 trin på armlænene, således at  

støtten kan tilpasses individuelt til  
den bruger der anvender stolen. 

  
Kan ikke bruges på følgende: 

M2 armlæn ud til siden  
& M2 smal.  

 
 

M2 Tilbehør M2 Tilbehør 
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Forøget bredde armlæn  
Sæt, Vare nr.: 310390 (6 cm)  

Højre, Vare nr.: 310391 
Venstre, Vare nr.: 310392 

Formindsket bredde armlæn   
Sæt, Vare nr.: 310393 (5 cm) 

Højre, Vare nr.: 310394 
Venstre, Vare nr.: 310395 

Armlæn med formindsket bredde 
 

Har man brug for at armlænene  
kommer tættere på kroppen kan  
der tilkøbes et armlænssæt der  

gør bredden 5 cm mindre. 
 

Et armlæn giver en formindskelse  
på 2,5 cm. 

 
Kan ikke bruges på følgende: 

M2 armlæn ud til siden  
& M2 smal.  
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Super Soft nakkestøtter i PU skum 
 

På alle standard M2 modeller med PU ryg kan 
der monteres et beslag, så man kan  

eftermontere en nakkestøtte. 
 

Den ekstra bløde PU skum giver  
stor komfort til brugeren 

 
Den første model er højdejusterbar og den  
anden og tredje model er højde– dybde–  

og vinkeljusterbar. 

Nakkestøtte i super soft PU skum  

Højde & dybdejusterbar, vare nr.: 310235 

Højde og dybde justerbar, kort stang  

Vare nr.:  310243 

Nakkestøtte beslag, vare nr.:  310320 

Nakkestøtte i PU skum  

Højde og dybde justerbar, kort stang 

Vare nr.:  310244 

Højde & dybdeindstillelig, vare nr.:  310222 

Nakkestøtte beslag, vare nr.: 310320 

Bredde justerbare nakkestøtter i PU skum 
 

På alle standard M2 modeller med PU ryg kan 
der monteres et beslag, så man kan  

eftermontere en nakkestøtte. 
 

Den store nakkepude giver stor støtte til  
brugeren og kan tilpasses i bredden, da der 
sidder et stykke letmetal inde i PU-skummet.  

 
Den første model er højdejusterbar og den  
anden og tredje model er højde– dybde–  

og vinkeljusterbar. 

M2 Tilbehør 

Nakkestøtte i PU skum 

Højdeindstillelig, vare nr.: 310221 

Nakkestøtte i super soft PU skum 

Højde indstillelig, vare nr.: 310236 

 

1 

2 

1 

3 

2 3 
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Hoftesele 
 

For ekstra sikkerhed kan der  
monteres en hoftesele. 

 
Hofteselen monteres enkelt på stellet og  

justeres ved brug af velcro. 

Hoftesele 
Vare nr.: 330019 

Soft Ryg 

 
Soft ryggen er lavet af et strækbart  

kunstlæder. 
Det strækbare materiale gør at den kan  

forme sig efter brugerens ryg. 
 
 

Passer til tip-stole og M2 med skubbebøjle 
og netryg. 

 

Soft Ryg  

Vare nr.: 800850 
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Supersoft skumpude 
Med hul vare nr.: 330018 
Uden hul vare nr.: 330022 

Indsats med lille hul 
Vare nr.: 800178 

Indsats med lille hul 
 

Denne indsats formindsker hullet og modvirker, at spinkle  
personer falder ned i hullet.  

 
Den er lavet i blødt PU, så de spinkle brugere vil sidde mere  

komfortabelt. 

Hvid skumpude med betræk 
Vare nr.: 330016 

Hvid skumpude med betræk 
 

Denne bløde skumpude placeres nemt oven på det originale  
sæde og fastgøres til stellet med 4 snore. 

 
Puden er betrukket med et hvidt plastovertræk, der gør den  

let at rengøre.  

M2 Tilbehør 
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Supersoft skumpude  
 

Denne utroligt bløde skumpude placeres nemt oven på det  
originale sæde og fastgøres til stellet med 4 snore.  

 
Materialet er vandafvisende skum, og da den ikke er betrukket, 

er der ingen kanter som kan irritere huden. 
 

Puden fås med standard hulstørrelse og uden hul så man selv 
kan tilpasse hullet efter behov. 

Trykaflastende sæde 
Vare nr.: 330023 

Trykaflastende sæde  
 

Det trykaflastende sæde er designet til at nedsætte tryk/shear 
(forskydning) og dermed forebygge tryksår.  

 
Sædet kan forbygge og behandle tryksår op til grad 3. 

 
Den anatomiske udformning på siddefladen, samt materialets 
deformationsevne sikrer brugeren stabilitet i siddestillingen. 



M2 Tilbehør 

Intimspand med låg 
Vare nr.: 310048 

Intimspand 
 

Vores spand byder på et ergonomisk  
korrekt greb, som er udviklet i samarbejde med  

vores kunder.  
Grebet er udformet så man ikke  

vinkler sit håndled forkert, hvis man går ned  
i knæ for at betjene spanden. 

 
Spanden kan holde til temperaturer på optil 135°.  

 
Den gode pasform sikrer at brugeren besørger i 

spanden uden at ramme ved siden af. 

Stålbækken med låg 
Vare nr.: 330017 

Stålbækken 
 

Til vores standard stol kan man ligeledes bruge et 
stålbækken.  

 
Stålbækkenet har låg og hank. 

 
Det kan autoklaveres ligesom vores intimspand. 

www.HMN.dk 
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Sidestøtter 

 
Til brugere som har brug for ekstra støtte kan der 

monteres sidestøtter på stolen. 
 

Sidestøtterne kan justeres i breddegående retning. 
 

Sidestøtterne kan ikke benyttes sammen med tværbøjle. 
 

Der skal også bestilles sidestøtteholdere. 
 
 

Kan ikke bruges på M2 armlæn ud til siden, M2 med netryg og 
M2 smal. Sidestøtter (sæt) Vare nr.: 310223  

Højre, Vare nr.: 310225 
Venstre, Vare nr.: 310224 

Sidestøtterholdere (sæt)  
Vare nr.: 310227 

 

 
Sidestøtteholdere 

 
På stole hvor der ikke er  sidestøtteholdere som 

standard kan der eftermonteres sidestøtteholdere.  
 

Dette gøres meget  
simpelt ved at eftermontere et beslag bag på stolen. 
Beslaget monteres med de 4 skruer der også holder 

ryggen.  
 

Disse beslag bruges også hvis man ønsker at bruge 
en tværbøjle. 

 
 

Passer ikke til M2 med netryg og M2 smal. 

HMN a/s 
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Tværstang 
 

Denne tværstang monteres let og sikkert  
med gummistropper på armlænene.  

 
Den giver god støtte og ekstra  

tryghed til brugeren. 
 

Tværstang 
Vare nr.: 310228 

Tværstang for M2 smal 
Vare nr.: 310360 

Tværbøjle 
 

Denne tværbøjle monteres i  
siddestøtteholderne på stolen,  

og giver ekstra tryghed til brugeren.  
 

Der skal også bestilles  
sidestøtteholdere varenr. 310227 

 
Kan ikke bruges på M2 med netryg & M2 

smal 
 

Tværbøjle 
Vare nr.: 310229 

www.HMN.dk 
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Hoftesæde 

 
For at finde den rigtige siddeposition til  

brugere med hofteproblemer kan M2 bade/
toiletstole leveres med et hoftesæde. 

 
Sædet kan bagerst vippes trinløst op  

til ca. 8 cm (= ca. 11°). 
 

Sædehøjden justeres let ved hjælp  
af en fingerskrue i hver side.  

Hoftesædet er monteret med kraftige  
metalbeslag i rustfrit stål.  

 
Hoftesædet kan bestilles sammen med  

den stol det skal monteres på. 
 

Ønsker man selv at eftermontere  
bestilles et løst hoftesædebeslag. 

 
 

Bemærk venligst: 
Med et hoftesæde monteret kan sædet  

ikke som normalt klikkes af og på. 
 
 

Hoftesæde kan ikke monteres på: M2 Drivhjul 24”. 

Tillæg for stol leveret med hoftesæde: 
Vare nr.: 310250 

 
Hoftesædebeslag uden montering: 

Vare nr.: 310251 

HMN a/s 



Urinfanger 
Vare nr.: 148861 

Urinfanger  
 

Den smarte urinfanger styrer urinstrålen  
i den rigtige retning. 

 
Man holder blot urinfangeren med den  
smalle ende ned i toilettet/bækkenet,  

så man kan lade vandet uden, at strålen  
lander på gulvet eller toiletsædet.  

Tillæg for stolen leveret med 1 
retningsfast hjul;  Vare nr.: 800157 

Retningsfast hjul 

 
Stolen kan efter ønske leveres med  

et retningsfast hjul (mørkegrå bremsepedal). 
  

Dette letter manøvreringen, samt igangsættelse 
af stolen og sikrer at hjælperens  

arbejdsmiljø tilgodeses. 
 

Kan ikke bruges på M2 med drivhjul og M2 med centralbremse. 

 

www.HMN.dk 
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M2 Tilbehør 

 
 

Dropstativ 
 

Dropstativ med holder kan eftermonteres på alle  
M2 stole som har en PU ryg.  

 
Herved får brugerne mulighed for at komme ud på  

toilettet siddende selvom de har drop. 
 

Holderen til dropstativet monteres ved 2 skruer og  
dropholderen kan højdejusteres via en fingerskrue. 

 
 

Passer ikke til M2 med netryg. 

Dropstativ Vare nr.: 310050 
Dropstativholder Vare nr.: 310051 

HMN a/s 

Teleskopben til M2  
 

Har man brug for at stolen skal stå fast, ved siden af 
sengen eller over et toilet, kan man få leveret med 4  

teleskopben. 
 

Dette kan enten bestilles ved købet af en bade/toiletstol 
eller, man kan købe et sæt ben som tilbehør. 

Teleskopben (sæt = 4 ben) 
Vare nr.: 310099 

M2 Tilbehør 



Tekniske data 

  M2 Standard kørehåndtag  M2 Skubbebøjle med  
PU -ryg 

M2 Skubbebøjle med 
netryg 

Sædehøjde 
 
Bemærk: Dæksel (heldækkende) 
øger højderne med 1,5 cm  

Ca. 44,5-46,5-48,5-50,5-52,5-54,5-56,5 cm 
 

(Hvis stolen leveres med  125 mm hjul  
vil sædehøjderne forøges med 2,5 cm)    

Sædebredde 46,5 cm    

Sædedybde 44 cm    

Højder ved højeste punkt 84—97 cm   

Største udvendige bredde  
(ved armlæn) 

57 cm   

Bredde mellem armlæn 46 cm   

Frihøjde under sæde 35,5—48,5 cm  

Længde (uden fodstøtter) 72 cm  63 cm 63 cm 

Vægt 16 kg    

Max. Belastning 150 kg    

Hjul 100 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer og dobbeltvirkende bremser. 

  

Højdeindstilling Teleskopben af rustfrit stål med 7 indstillinger  
med ca. 2 cm’s interval.  

Højden indstilles ved hjælp af clips (ingen værktøj)    

Ryg PU RYG 
2,5 - 4 cm PU skum 

PU RYG 
2,5 - 4 cm PU skum 

NETRYG 
24 x 43,5 cm. Dybdejustering 

op til 10 cm.  
I netvæv med påsyede gjorde 

og 2 stikspænder  
til dybdeindstilling. 

Sæde & dæksel Sæde: 4,5 cm tykt PU skum 
Dæksel: 2,5 cm PU skum 

  

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret.  

Varenummer:  
Standard sæde / Intim sæde 

310035 / 310036  310034 / 310091 310027 / 310028 

HMI-nummer 
Standard sæde / Intim sæde 

21433 / 21273  21272 / 29039  43708 / 43409 

ISO-nummer 09 12 03   

HMN a/s 

www.HMN.dk 
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Tekniske data 

  M2 Armlæn ud 
til siden 

M2 Smal 

Sædehøjde 
 
Bemærk: Dæksel (heldækkende) 
øger højderne med 1,5 cm  

Ca. 44,5-46,5-48,5-50,5-52,5-54,5-56,5 cm 
 

(Hvis stolen leveres med  125 mm hjul  
vil sædehøjderne forøges med 2,5 cm)    

Sædebredde 46,5 cm    

Sædedybde 44 cm    

Højder ved højeste punkt 84—97 cm   

Største udvendige bredde  
(ved armlæn) 

57 cm 48 cm 

Bredde mellem armlæn 46 cm 38 cm 

Frihøjde under sæde 35,5—48,5 cm  

Længde (uden fodstøtter) 72 cm  63 cm  

Vægt 16 kg  16 kg  

Max. Belastning 125 kg   

Hjul 100 mm lukket hjul m/grå gummibane og kuglelejer.  
Dobbeltvirkende bremse på alle hjul. 

 

Højdeindstilling Teleskopben af rustfrit stål med 7 indstillinger  
med ca. 2 cm’s interval.  

Højden indstilles ved hjælp af clips (ingen værktøj)   

Ryg PU RYG 
2,5 - 4 cm PU skum 

Skumdele Sæde: 4,5 cm tykt PU skum 
Dæksel: 2,5 cm PU skum 

 

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret.   

Varenummer 
Standard sæde / Intim sæde 

310030 / 310090 310278 / 310279 

HMI-nummer 
Standard sæde / intim sæde 

19868 / 25728 32337 / 32339 

ISO-nummer 09 12 03    

HMN a/s 



Tekniske data 

  M2 Centralbremse M2 Drivhjul 24” 

Sædehøjde 
 
Bemærk: Dæksel (heldækkende) 
øger højderne med 1,5 cm  

Ca. 55,5 cm 
 

 

Ca. 47-49-56 cm 

Sædebredde 46,5 cm   

Sædedybde 44 cm   

Højder ved højeste punkt 96 cm 88—97 cm   

Største udvendige bredde  
(ved armlæn) 

58 cm 59 cm 

Bredde mellem armlæn 46 cm  

Frihøjde under sæde 48,5 cm  38—46,5 cm 

Længde (uden fodstøtter) 67 cm  75,5 cm  

Vægt 24,2 kg  25,8 kg  

Max. Belastning 150 kg  125 kg 

Hjul 125 mm lukket hjul m/grå gummibane  
og kuglelejer.  

Dobbeltvirkende bremse på 4 hjul. 

Forhjul:  
125 mm lukket hjul m/grå gummibane  

dobbeltvirkende bremser og kuglelejer.  
Baghjul(drivhjul): 

24” magnesiumhjul med 3 eger og  
massivt PUR hjul 

Højdeindstilling Fast sædehøjde 3 højdeindstillinger. 
Baghjulene ved hjælp af svensknøgle 
Bremser ved hjælp af unbrako nøgle 

Forhjul og anti-tip sikring ved hjælp af clips 
(Uden værkstøj) 

Ryg PU RYG 
2,5 - 4 cm PU skum  

Skumdele Sæde: 4,5 cm tykt PU skum 
Dæksel: 2,5 cm PU skum 

  

Overflade/metal stel Rustfrit stål. Pulverlakeret.   

Varenummer 
Standard sæde / Intim sæde 

310208 / 310209 310037 / 310038 

HMI-nummer 
Standard sæde / Intim sæde 

64658 / 64659 25585/ 25584 

ISO-nummer 09 12 03    

HMN a/s 

www.HMN.dk 
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