
Ontworpen voor comfort en gebruiksgemak

Een discrete en moderne look, zonder gereedschap of bevestigingsmiddelen

Ocean Ergo90 Ergo
Een nieuwe ergonomische toiletverhoger



Ocean Ergo90 Ergo

Onze kwaliteitsgarantie op alle Aquatec designs is 
detailgericht. Ons assortiment heeft een
onovertroffen internationale reputatie opgebouwd. Elke 
Aquatec-oplossing is zorgvuldig ontworpen om de 
uitdagingen van persoonlijke verzorging aan te gaan.

Ontdek de nieuwe Aquatec 90 Ergo.

De nieuwste toevoeging 
aan onze Aquatec reeks



Ocean Ergo90 Ergo

Een nieuwe toiletverhoger met 
ongeëvenaarde eigenschappen

De Aquatec 90 Ergo is de nieuwste 
toevoeging aan ons Aquatec-assortiment. 
Hij heeft een optimale zithoogte van 10 cm 
en een nieuw ergonomisch design dat past 
op zowel moderne als traditionele toiletten, 
waardoor hij extreem veelzijdig is.
Het vormt de perfecte balans tussen 
efficiëntie en kwaliteitsdesign. Een nieuwe 
generatie toiletverhogers is gearriveerd!

Gestyled zonder compromissen

De tijd van kiezen tussen een functionele of een 
stijlvolle badkamer is voorbij. Welkom in een nieuw 
tijdperk van toiletaccessoires die zijn ontworpen om 
onafhankelijkheid te bevorderen zonder afbreuk te 
doen aan de esthetiek van de badkamer.

Ergonomisch ontworpen

De Aquatec 90 Ergo heeft een anatomisch gevormde 
zitting die ook te vinden is in onze Aquatec Ocean 
Ergo-reeks douchestoelen. De ergonomische zitting 
vormt zich perfect naar de lichaamscontouren en zorgt 
voor optimale stabiliteit en meer comfort. De kanteling 
van 5° bevordert ook een verbeterde positie voor 
gemakkelijker toiletbezoek.

Optioneel deksel

De Aquatec 90 Ergo is verkrijgbaar met een optioneel 
deksel voor meer esthetiek en hygiëne.

Past op alle soorten toiletten

De Aquatec 90 Ergo is geschikt voor zowel 
traditionele toiletpotten als voor de moderne 
vormen van nu. De installatie vereist geen 
gereedschap.

Milieubewust

Groenere keuzes maken betekent vriendelijker 
zijn voor zowel ons milieu als ons huis. De 
Aquatec 90 Ergo is gemaakt van 47% 
gerecyclede materialen voor een verminderde 
CO2-voetafdruk. Kiezen voor de Aquatec 90 
Ergo betekent het behoud van hulpbronnen 
voor een duurzamere omgeving.

Geen bevestigingsmiddelen

Ontworpen met nieuwe wrijvingsgrepen, zorgt 
de Aquatec 90 Ergo voor een veilige en 
stabiele positie, zonder ondersteuning of 
fixatie. Je hoeft hem alleen maar op te tillen en 
op te bergen als hij niet in gebruik is.

Compact voor
eenvoudige stockage

Zonder gereedschap
of bevestiging

Deksel

5°

Focus op ergonomie

   

 

Ontworpen voor uw comfort

Past zich aan de morfologie van het lichaam

5° kantelen voor eenvoudiger toiletbezoek
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ERGONOMSCH 
DESIGN
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Aquatec staat al sinds geruime tijd synoniem voor hoogwaardige apparatuur voor begeleide en 
onafhankelijke persoonlijke verzorging. Het assortiment omvat toilet-, douche- en badoplossingen. 
U kunt het volledige assortiment bekijken op www.invacare.be.

Een reputatie gebaseerd op
kwaliteit en innovatief design

Technische gegevens

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

Breedte opening Totale breedte Diepte opening Totale diepte

230 mm 410 mm 315 mm 411 mm

Hoogte van de 
toiletverhoger 

(vanaf de toiletpot)

Totale product
hoogte 

Gewicht Max. gebruikers-
gewicht

100 mm 143 mm
1.6kg (met deksel) 

1.2kg (zonder deksel)
225kg

Kleur 

Wit

90 Ergo 
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