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Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-
website.

Zachte anti-slip oppervlak

De Aquatec Sorrento is de eerste 
douchestoel met het bijzonder 
comfortabele TPE oppervlak 
(thermoplastisch elastomeer) op 
de zitting en op de armsteunen. 

De aluminium pootjes zijn hoogteverstelbaar (15 cm, per 2 cm) en kunnen opgeklapt worden onder de 
zitting om zo plaats te winnen. 
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Afmetingen
Zitbreedte (mm) 400 400 400 400
Zitdiepte (mm) 400 400 400 400
Zithoogte (mm) 460 - 610 460 - 610 460 - 610 460 - 610

Totale breedte (mm) 520 520 520 520

Totale diepte (mm) 430 430 430 430
Totale hoogte (mm) 655-805 460-610 655-805 460-610

Breedte tussen armsteunen (mm) 450 450

Lengte armsteun (mm) 280 280
Hoogte armsteun (mm) 195 195

Breedte hygiënische opening (mm) 140 140
Diepte hygiënische opening (mm) 170 170

Max. gebruikersgewicht 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg

Gewicht 4 kg 3,5 kg 4 kg 3,5 kg

Kleur

De Aquatec Sorrento douchekruk maakt deel uit van de 
uitstekende modulaire en moderne producten van het Aquatec 
assortiment. De zachte anti-slip oppervlakken zorgen voor een 
veilige en zeer comfortabele zit voor de gebruiker.
De in hoogte verstelbare, opklapbare poten en de snelle en 
eenvoudige montage dekken de verschillende behoeften van 
de gebruikers. De volledig corrosievrije, modulaire douchekruk 
is de beste keuze voor gebruikers die hulp in de badkamer 
nodig hebben voor hun persoonlijke hygiëne.

Licht en verstelbaar

Grijs




