
 

Cobi Rehab pyörätön XXL WC- ja suihkutuoli 325 kg

Cobi Rehab pyörätön hygienia-aukollinen XXL WC- ja suihkutuoli on yksi 
markkinoiden vahvimmista suihkutuoleista, jonka painokapasiteetti on hulppeat 
325 kg. Tuoli on toimiva, tukeva ja vakaa, ja sitä on kevyt liikutella. 

Uusi, takaa avoin, hygienia-aukollinen istuin mahdollistaa hyvän intiimi-
hygienian. Säädettävä istuinkorkeus 44–59 cm ja istuinsyvyys 40–52 cm. 
Myös selkäosan syvyyttä voidaan säätää +/- 6 cm. Alusastia vakiovarusteena. 

Saatavana myös Cobi Rehab pyörätön XXL vuode- ja suihkutuoli, joka 
on ominaisuuksiltaan kuten hygienia-aukollinen malli, mutta istuimena on 
yhtenäinen istuin. 

Kaksi kokoa: istuinleveydet 61 cm tai 71 cm.
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Tekniset tiedot

On tärkeää, että WC- tai sui-
hkutuoli asennetaan oikealle 
korkeudelle: jos tuoli on liian 
korkealla, jalat eivät ulotu maa-
han, ja jos taas liian matalalla, 
käyttäjän on vaikea nousta 
tuolista pois.

Pariatristen käyttäjien on 
usein hankala saada hyvä istu-
ma-asento. Joskus istuinsy-
vyys on liian lyhyt, joskus liian 
syvä ja todellinen selkätuki 
puuttuu. 

Cobi Rehab tuoleissa on yk-
silöllisesti säädettävä istuin-
syvyys välillä 40–52 cm. Myös 
selkätuen syvyyttä voi säätää 
+/- 6 cm. Taivutetut putket 
parantavat hyvän istuma-
asennon löytymistä.

Cobi Rehab XXL WC- ja suih-
kutuolien käsitukien putket 
on suunniteltu niin, että ne 
taipuvat istuimen alle. Tämä 
helpottaa tukevan otteen 
saamista ja ylösnousua. 

Käsituet on taivutettu 
ulospäin perhosmallisesti, 
joka mahdollistaa sen, ettei 
iho jää tuolin väliin tuoliin 
siirryttäessä. Taivutetut per-
hoskäsituet tarjoavat myös 
paljon paremman toiminnalli-
suuden kuin tavalliset suorat 
käsituet, joihin pariatristen 
käyttäjien on lähes mahdoton 
tukeutua.

Cobi Rehab WC- ja suihku-
tuolit ovat korkeussäädettäviä 
välillä 44–59 cm. 

Cobi Rehab tuolit on helppo 
puhdistaa: Istuinpehmusteen 
voi irrottaa ilman työkaluja ja 
tuolit ovat kevyitä liikutella. 
Tuolit ovat valmistettu korkea-
laatuisesta, kevyestä metalli-
putkesta, joka mahdollistaa 
parhaan kestävyyden kevey-
destä tinkimättä.

Etuja:

•  Erittäin vahva ja vakaa 
•  Kevyt käyttää
•  Taivutetut käsituet 
   helpottavat siirtymisiä
•  Säädettävä istuinkorkeus
•  Säädettävä istuinsyvyys
 

Uusi takaa avoinainen istuinaukko ja kansi. Istuinpehmuste on 
5 cm paksua PUR-vaahtomuovia.

Alusastia vakiovarusteena.

“Sisältä leveä - ulkoa kapea” uusi istuin


