TOILET DOUCHESTOEL TDV

DE ONMISBARE
DOUCHE ROLSTOEL
Comfortabel & multifunctioneel in gebruik
Ben je op zoek naar een rolstoel oplossing voor het bezoeken van het toilet
en het nemen van een douche? Maak kennis met onze TDV! Met deze toilet
douchestoel kun je op een veilige, stabiele en comfortabele manier gebruik
maken van sanitaire voorzieningen. Het bijzondere aan deze TDV is dat
deze rolstoel volledig op jouw lichaamsgrootte en persoonlijke wensen
aangepast en ingesteld kan worden. Tevens zijn diverse accessoires
leverbaar. De TDV is daarmee een uniek hulpmiddel, waarmee we de
wereld van mensen makkelijker kunnen maken.

De toilet douchestoel TDV is in 3 verschillende

Door de gebruikte roestvrije materialen heeft

uitvoeringen leverbaar:

de TDV een lange levensduur.

1. TDV Vast: rolstoelframe met geïntegreerde
beensteunen, instelbare beenlengte en opklapbare
voetplaten.
2. TDV Standaard: rolstoelframe voorzien van
afneembare- en in lengte verstelbare beensteunen en opklapbare voetplaten.
3. TDV Comfort: deze is gelijk aan de TDV Standaard
in combinatie met de in hoek verstelbare
beensteunen en comfortabele kuitsteunen.

Deze ergonomisch gevormde douche rolstoel
met een hoog zitcomfort is aan te passen qua
maatvoering en configuraties.
De TDV is eenvoudig te demonteren en
daardoor gemakkelijk te transporteren.
De toilet douchestoel TDV voldoet aan alle
Europese veiligheidsnormen.
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met een vergrendeling.

afhankelijk van welk type toilet
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mogelijk.
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de TDV:

De 10 belangrijkste specificaties
Technische specificaties

Over Huka
Standaard

Klantspecifiek

Zitbreedte in mm

430

350-700

Zitdiepte in mm

450

350-600

Rughoogte in mm

460

tot 600

Armsteun hoogte in mm

190-260

aanpasbaar

vrijheid is onze passie. Met een

Onderbeenlengte in mm

450-550

aanpasbaar

betrokken team leveren we een

180 x 260 (bxl)

aanpasbaar

540-630

aanpasbaar

Voetplaat in mm
Zithoogte in mm
Totale lengte grote zwenkwielen in mm
Totale breedte in mm
Maximale belasting in kg

Vanuit Oldenzaal ontwikkelen en
produceren we al meer dan 40 jaar
fietsen die het verschil maken in de
wereld van de berijders.
Jullie mobiliteit, zelfstandigheid en

brede collectie innovatieve fietsen
en andere vervoersmiddelen naar
Dutch design. Meer weten over de
TDV en ons assortiment?

1100/ 950
650

aanpasbaar

125

aanpasbaar

Bel ons of bekijk onze website!
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