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■ Een elegante ondersteuning voor op het toilet met afzonderlijk opklapbaar armleggers
■ Zie bijgaande technische tekeningen voor de standaard maatvoering (15,5 cm hart op hart)
■ De JadaCare toiletelbeugelsets zijn geschikt voor een gebruikersgewicht van 150 kg bij evenredige verdeling van de krachten
■Voor extra steun naast het standbeen is levering van langere armleggers met steunpoten mogelijk
■ Een closetrolhouder is eenvoudig en snel aan te brengen aan de gewenste zijde onder de armlegger zodat
closetpapier altijd binnen handbereik is

Toiletbeugelset armlegger 25 cm
2 44 000 zonder toebehoren
- exclusief bevestiging
2 44 100 inclusief zitting met RVS scharnierdelen
- inclusief RVS bevestigingsset
2 44 200 inclusief zitting/deksel wit RVS scharnierdelen
- inclusief RVS bevestigingsset
2 44 210 inclusief zitting/deksel zwart RVS scharnierdelen
- inclusief RVS bevestigingsset
Zwarte zitting biedt extra contrast voor slechtzienden

SC staal wit

•

RVS wit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Toiletbeugelset armlegger 30 cm
2 44 005 zonder toebehoren
- levering exclusief bevestiging
2 44 405 inclusief losse verhoger zonder deksel 5cm
- inclusief RVS bevestigingsset
2 44 506 inclusief vaste verhoger met deksel 6cm
- inclusief RVS bevestigingsset
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Toiletbeugelset armlegger 35 cm
2 44 010 zonder toebehoren
- exclusief bevestigingsset
2 44 410 inclusief losse verhoger zonder deksel 10cm
- inclusief RVS bevestigingsset
2 44 510 inclusief vaste verhoger met deksel 10cm
- inclusief RVS bevestigingsset

SC staal wit

RVS wit

RVS gepolijst

•
•

•
•

244200(SC/C)

RVS gepolijst

244405 SC/C

•
•

244510 (SC/C)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Toiletbeugelsets/toiletsteuen accessoires
Closetrolhouder toiletbeugelsets en
toiletsteunen
 voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen
 eenvoudig links of rechts te bevestigen
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Optionele artikelen ————————————
voor alle toiletbeugelsets en toiletsteunen  p17/18
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244010(C/SC) 35 cm armlegger
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■ Een toiletsteun universeel biedt extra ondersteuning door de 4 verstelbare
steunpoten
■ De stelpoten zijn op twee manieren aan te brengen waardoor deze op
iedere cm is te stellen
■ 55 cm ruimte tussen de armleggerkussens
■ Indien extra ondersteuning is gewenst, een toiletbeugelset niet voldoende
ondersteuning biedt en in de wand en vloer kan niet bevestigd worden dan
is deze toiletsteun de oplossing
■ Hart op hart bevestiging van de toiletsteun is standaard 15,5 cm
■ Een closetrolhouder is eenvoudig en snel aan te brengen aan de gewenste
zijde onder de armlegger

Toiletsteun
2 55 000 zonder toebehoren
2 55 100 closetzitting
2 55 200 closetzitting met deksel
2 55 300 3 klemmen verhoger 5 cm
2 55 400 3 klemmen verhoger 10 cm
2 55 500 vaste verhoger 6 cm
2 55 600 vaste verhoger 10 cm
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