
XXL-Rehab  
Bariatri

Bad og toilet

Positioneringsløsninger til svært overvægtige  
alle døgnets timer



XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul
En stærk badetoiletstol med hjul specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Badetoiletstolen med hjul er udviklet til bariatriske brugere, hvor udgangspunktet har været 

at designe en ergonomisk stol med nem adgang, selvstændighed og sikkerhed for brugeren. Stolen kan 

med fordel anvendes i hjemmet, på institutioner og på bariatriske afdelinger.

Bred indvendig og smal udvendig
Stolen fås i 2 størrelser med en sædebredde på 61 og 71 cm. 

Stolen er konstrueret med et 5 cm højt PU skumsæde og 7 

cm åbning mellem sæde og armlæn. Herved opnås, at vævet 

falder ned og ikke breder sig til siderne. Det umulige paradoks: 

”bred indvendig og smal udvendig” er opnået, og stolen kan 

komme igennem de fleste moderne døråbninger.

Robuste fodstøtter
Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er 

endvidere indstillelige i både højden og i bredden op til et ydre 

mål på 110 cm. Derfor kan brugere med meget fedtvæv på 

indersiden af låret med fordel benytte stolen. Denne indstilling 

giver også hygiejniske fordele. 

Ryglæn med frigang
Under ryglænet er en frigang ned til sædet på 32 cm, som 

giver mulighed for at lade vævet i glutealregionen stikke lidt 

bagud. Herved opnås støtte i ryggen, og samtidig giver det 

plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl og hjæl-

pe til med at placere brugeren korrekt.

Funktionelle armlæn
Grundet vævshæmning kan bariatriske brugere ofte ikke føre 

armene langt nok tilbage til at få fat i almindelige stolearmlæn, 

når de skal sætte sig.

Armlænene på XXL-Rehab Badetoiletstolen har en længde på 

64 cm og stikker 7 cm frem foran siddefladen. Dette hjælper 

brugeren til at få nemmere fat med hænderne og sætte sig 

sikkert i stolen, til gavn for både plejepersonalet og brugeren. 

Armlænene er endvidere aftagelige og svingbare.

Hvis der er behov for ekstra bredde, kan XXL-Rehab Badetoi-

letstolen monteres med butterfly armlæn, som giver ekstra 

stor plads i siddebredden.

Hygiejne med omtanke
XXL-Rehab Badetoiletstolen har et åbent, 2-delt toiletsæde med 

24 cm i bredden på det bredeste sted og slidslængde på 35 cm. 

Herved kan brugeren placeres korrekt, og uheld og spild und-

gås. Endvidere kan plejepersonalet bedre kan komme til. 

Rengøring
Sæde og armlæn kan nemt løftes af og sættes på ved rengø-

ring af stolen, uden brug af værktøj. Stolen kan rengøres med 

almindelige rengøringsmidler.

- Mulighed for ekstra siddebredde med butter-
fly armlæn

- Robuste armlæn giver optimal brugerstøtte 
og sikkerhed

- Bremser på baghjulene

MAX 325 kg

Produkt video
Scan koden og se 

produktet i brug
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XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Bariatriske afdelinger.
- Institutioner.
- Hjemmet.
- Hospitaler.
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Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Badetoiletstol med standard  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

61 56 0150-061-000 47221

XXL-Rehab Badetoiletstol med standard  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

71 56 0150-071-000 47671

XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

61 + 14 56 0151-061-000 47221

XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

71 + 14 56 0151-061-000 47671

Tilbehør

Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012L

Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012R

Bækkenspand med låg plast 0140-999-001

Fodstøtte standard badetoiletstol højre 0156-999-090H

Fodstøtte standard badetoiletstol venstre 0156-999-090V

Lateral benstøtte badetoiletstol højre 0156-999-030

Lateral benstøtte badetoiletstol venstre 0156-999-031

Sæde helt med låg til badetoiletstol 0150-999-023

XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul

Brugervægt max. 325 kg

Total længde 117 cm

Total bredde med standard armlæn 68 / 78 cm

Total bredde med butterfly armlæn 87 / 97 cm

Sædebredde med standard armlæn 61 / 71 cm

Sædebredde med butterfly armlæn 75 / 85 cm

Sædedybde 56 cm

Sædehøjde 55 cm

Armlænsbredde 6 cm

Bredde toiletåbning Ø 24 cm, 35 cm lang

Afstand fra gulv til underside af sæde 44,5 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle 100 cm

Afstand fra sæde til ryg overkant 45 cm

Afstand fra sæde til fodstøtter 40-42-44-46-48 cm

Højde sæde til armlæn overkant 25 cm

Vægt 27 / 30 kg

Armlæn til-siden svingbare Ja

Fodstøtter svingbare Ja

Fodstøtter aftagelige Ja

Fodstøtter højdeindstillelige Ja

Hjul låsbare Ja, 2 stk.

Ramme Pulverlakeret krom molybdæn stål

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

Fodstøttebelægning PU skum

Hjul Ø125 mm, faste, 2 låsbare hjul

ISO – klassifikation ISO 09 12 03 

Sæde med låg

Toiletsæde
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- Store 24” drivhjul med parkeringsbremse
- Mulighed for ekstra siddebredde med 
butterfly armlæn

- Robuste armlæn giver optimal bruger-
støtte og sikkerhed

- Bremser på drivhjulene

MAX 325 kg

XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul
En stærk badetoiletstol med drivhjul specielt udviklet til bariatriske brugere

XXL-Rehab Badetoiletstolen med drivhjul er udviklet til bariatriske brugere, hvor vores mål har været  

at designe den bedste ergonomiske badetoiletstol med drivhjul på markedet.

Udgangspunktet har været nem adgang, selvstændighed og sikkerhed, både for bruger og plejeper-

sonale. Stolen kan med fordel anvendes i hjemmet, på institutioner og på bariatriske afdelinger.

Bred indvendig og smal udvendig
Stolen fås i 2 størrelser med en sædebredde på 61 og 71 cm. 

Stolen er konstrueret med et 5 cm højt PU skumsæde og 7 

cm åbning mellem sæde og armlæn. Herved opnås, at vævet 

falder ned og ikke breder sig til siderne. Det umulige paradoks: 

”bred indvendig og smal udvendig” er opnået, og stolen kan 

komme igennem de fleste moderne døråbninger.

Robuste fodstøtter
Fodstøtterne er designet til at kunne bære 100 kg hver og er 

endvidere indstillelige i både højden og i bredden op til et ydre 

mål på 110 cm. Derfor kan brugere med meget fedtvæv på 

indersiden af låret med fordel benytte stolen. Denne indstilling 

giver også hygiejniske fordele. 

Ryglæn med frigang
Under ryglænet er en frigang ned til sædet på 32 cm, som 

giver mulighed for at lade vævet i glutealregionen stikke lidt 

bagud. Herved opnås støtte i ryggen, og samtidig giver det 

plejepersonalet mulighed for at række ind efter et sejl og hjæl-

pe til med at placere brugeren korrekt.

Funktionelle armlæn
Grundet vævshæmning kan bariatriske brugere ofte ikke føre 

armene langt nok tilbage til at få fat i almindelige stolearmlæn, 

når de skal sætte sig.

Armlænene på XXL-Rehab Badetoiletstolen har en længde på 

64 cm og stikker 7 cm frem foran siddefladen. Dette hjælper 

brugeren til at få nemmere fat med hænderne og sætte sig 

sikkert i stolen, til gavn for både plejepersonalet og brugeren. 

Armlænene er endvidere aftagelige og svingbare.

Hvis der er behov for ekstra bredde, kan XXL-Rehab Badetoi-

letstolen monteres med butterfly armlæn, som giver ekstra 

stor plads i siddebredden.

Hygiejne med omtanke
XXL-Rehab Badetoiletstolen har et åbent, 2-delt toiletsæde med 

24 cm i bredden på det bredeste sted og slidslængde på 35 cm. 

Herved kan brugeren placeres korrekt, og uheld og spild und-

gås. Endvidere kan plejepersonalet bedre kan komme til. 

Rengøring
Sæde og armlæn kan nemt løftes af og sættes på ved rengø-

ring af stolen, uden brug af værktøj. Stolen kan rengøres med 

almindelige rengøringsmidler.

Drivhjul
De 24” store drivhjul gør stolen nemmere og mere retningssta-

bil at køre med for plejepersonalet. 
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XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul 
Specifikationer
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XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul

Brugervægt max. 325 kg

Total længde 129 cm

Total bredde med standard armlæn 81 / 91 cm

Total bredde med butterfly armlæn 87 / 97 cm

Sædebredde med standard armlæn 61 / 71 cm

Sædebredde med butterfly armlæn 75 / 85 cm

Sædedybde 56 cm

Sædehøjde 55 cm

Armlænsbredde 6 cm

Bredde toiletåbning Ø 24 cm, 35 cm lang

Afstand fra gulv til underside af sæde 44,5 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle 100 cm

Afstand fra sæde til ryg overkant 45 cm

Afstand fra sæde til fodstøtter 40-42-44-46-48 cm

Højde sæde til armlæn overkant 25 cm

Vægt 27 / 30 kg

Armlæn til-siden svingbare Ja

Fodstøtter svingbare Ja

Fodstøtter aftagelige Ja

Fodstøtter højdeindstillelige Ja

Hjul låsbare Ja, 2 stk.

Ramme Pulverlakeret krom molybdæn stål

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

Fodstøttebelægning PU skum

Hjul Ø125 mm, faste 

Drivhjul
24” faste, punkterfrie,  
med parkeringsbremse

ISO - klassifikation ISO 09 12 03 

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere.
- Bariatriske afdelinger.
- Institutioner.
- Hjemmet.
- Hospitaler.

Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Badetoiletstol med standard  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

61 56 0152-061-000 54642

XXL-Rehab Badetoiletstol med standard  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

71 56 0152-071-000 54644

XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

61 + 14 56 0153-061-000 54642

XXL-Rehab Badetoiletstol med butterfly  
armlæn, standard fodstøtter og bækkenspand

71 + 14 56 0153-061-000 54644

Tilbehør

Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012L

Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012R

Bækkenspand med låg plast 0140-999-001

Sæde helt med låg til badetoiletstol 0150-999-023

Fodstøtte standard badetoiletstol højre 0156-999-090H

Fodstøtte standard badetoiletstol venstre 0156-999-090V

Lateral benstøtte badetoiletstol højre 0156-999-030

Lateral benstøtte badetoiletstol venstre 0156-999-031

Lateral benstøtte

Parkeringsbremse

Sæde med låg

Toiletsæde
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XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol
En stærk badetoiletstol med indbygget løfte og tilt funktion specielt udviklet til  
bariatriske brugere

- Løfte- og tiltfunktion op til 30°
- Mulighed for ekstra brede butterfly armlæn
- Bremser på alle 4 hjul
- Unik løfte- og tilt funktion
- Håndbetjening giver plejeren fuld kontrol 
- Højt ryglæn og robuste armlæn 

MAX 325 kg

XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol er en kombinationsstol med indbygget løft og tilt funktion. Det er 

verdens første badetoiletstol til bariatriske brugere, der kan løfte og tilte brugeren til en 30° hældning. 

Badetoiletstolen har en brugervægt på 325 kg.

Gør opgaverne nemmere og sikrere
XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol giver bedre adgang 

for plejepersonalet i forhold til hygiejne, hud- og væv pleje. 

Sygepleje og påklædning af fødder kan, for plejepersonalets 

vedkommende, foregå i stående stilling, hvorved der opnås en 

ergonomisk forsvarlig arbejdsstilling. Stolen muliggør samtidig, 

at plejepersonalet og brugeren har øjenkontakt, hvilket giver 

langt bedre kommunikation.

Bedre og effektiv pleje
Denne badetoiletstol øger effektiviteten i plejen, fordi den gør 

det muligt for én person at udføre hele badeproceduren, samt 

en bred vifte af hverdagens hygiejneopgaver. Badetoiletstolens 

enkle funktioner resulterer i strømlinede rutiner, som giver opti-

mering og sikkerhed af plejen i forhold til traditionelle badetoi-

letstole.

Denne badetoiletstol er designet til at give bariatriske bruge-

re en behagelig og sikker badeoplevelse og kan med fordel 

også anvendes, hvor brugerens tilstand er dårlig med nedsat 

postural kontrol.

Forbedrer livskvaliteten
XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol kan forbedre livskvalite-

ten for den bariatriske bruger, idet assisteret brusebadning og 

andre hygiejnerutiner bliver både en mere sikker og komforta-

bel, men også en mere værdig oplevelse.

I laveste position med standard fodstøtter
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XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol 
Specifikationer

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere. 
- Brugere med nedsat muskeltonus. 
- Tryksår. 
- Spasmer/ufrivillige bevægelser. 
- Amputationer. 
- Slagtilfælde.
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Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Rice N Tilt badetoiletstol med standard  
fodstøtter, lader, nakkestøtte og bækkenspand med låg

66 42 / 48 / 54 0157-066-000 110822

Tilbehør

Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012R

Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012L

Nakkestøtte justerbar 0156-999-020

Sæde helt med låg til badetoiletstol 0150-999-023

Bækkenspand med låg plast 0140-999-001

Fodstøtte standard badetoiletstol højre 0156-999-090H

Fodstøtte standard badetoiletstol venstre 0156-999-090V

Lateral benstøtte til badetoiletstol højre 0156-999-030

Lateral benstøtte til badetoiletstol venstre 0156-999-031

Batteri til  XXL-Rehab Rise N Tilt 0157-999-050

XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

Brugervægt max. 325 kg

Total længde i laveste position 140 cm

Total bredde 74 cm

Sædebredde 66 cm

Sædedybde justerbar 42 / 48 / 54 cm

Sædehøjde 51-69 cm

Sædetilt elektrisk bagud 0-30° 

Sædetilt uafhængig af højdeindstillingen Ja

Bredde mellem standard armlæn 61 cm

Bredde mellem butterfly armlæn 76 cm

Bredde toiletåbning Ø 24 cm, 35 cm lang

Sædehøjde elektrisk justerbar 55-100 cm

Afstand fra gulv til underside af sæde 44,5 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle 100 cm

Afstand fra sæde til fodstøtter 39-42-45-48 cm

Højde sæde til armlæn 22 cm

Vægt 46 kg

Armlæn til-siden svingbare Ja

Fodstøtter opklappelige Ja

Fodstøtter svingbare Ja

Fodstøtter aftagelige Ja

Fodstøtter højdeindstillelige Ja

Nakkestøtte Ja

Hjul låsbare Ja, 4 stk.

Betjening Via håndbetjening

Kapacitet op/ned ved fuldt opladet batteri Ca. 15 gange 

Venderadius 156 cm

Ramme
Pulverlakeret krom  
molybdæn stål

Hjul Ø150 mm med bremse

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

IP - klassifikation IPX6

IPX6
Vaskbar, også i vasketunnel, 
20°C IEC 60601-2-52  

ISO – klassifikation ISO 09 12 03 - 23

Håndbetjening giver 
plejeren fuld kontrol

Bækkenspand med låg

Sæde med låg Toiletsæde
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XXL-Rehab Tilt badetoiletstol
En stærk badetoiletstol med tilt specielt udviklet til bariatriske brugere

- Indstillelig el-tiltfunktion på op til 32°
- Mulighed for ekstra bredde butterfly armlæn
- Bremser på alle 4 hjul
- Håndbetjening giver plejeren fuld kontrol
- Højt ryglæn og robuste armlæn
- Den tilbagelænede stilling giver fuld adgang 
 for plejepersonalet til de fleste dele af kroppen

MAX 325 kg

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol har en indstillelig el-tiltfunktion på op til 32° og en vægt kapacitet på 325 

kg Safe Working Load. Denne badetoiletstol er designet til at give bariatriske brugere en behagelig og 

sikker badeoplevelse og kan med fordel også anvendes, hvor brugerens tilstand er dårlig. 

Gør opgaverne nemmere og sikrere
XXL-Rehab Tilt badetoiletstol giver bedre adgang for pleje-

personalet i forhold til hygiejne, hud- og væv pleje. Sygepleje/

påklædning af fødder kan, for plejepersonalets vedkommende, 

foregå i stående stilling, hvorved der opnås en ergonomisk 

forsvarlig arbejdsstilling. Stolen muliggør samtidig, at plejeper-

sonalet og brugeren har øjenkontakt, hvilket giver langt bedre 

kommunikation.

Bedre og effektiv pleje 
Denne badetoiletstol øger effektiviteten i plejen, fordi den gør 

det muligt for én person at udføre hele badeproceduren, samt 

en bred vifte af hverdagens hygiejneopgaver. Badetoiletstolens 

enkle funktioner resulterer i strømlinede rutiner, som giver opti-

mering og sikkerhed af plejen i forhold til traditionelle bade - 

to iletstole. 

Med standard fodstøtter

Produkt video
Scan koden og se  

produktet i brug
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XXL-Rehab Tilt badetoiletstol 
Specifikationer
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Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere. 
- Brugere med nedsat muskeltonus. 
- Tryksår. 
- Spasmer/ufrivillige bevægelser. 
- Amputationer. 
- Slagtilfælde.

Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol med  
standard fodstøtter, lader, nakkestøtte  
og bækkenspand med låg

66 42 / 48 / 54 0155-066-000 70770

Tilbehør

Butterfly armlæn venstre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012L

Butterfly armlæn højre (giver +14 cm i siddebredden) 0150-999-012R

Nakkestøtte justerbar 0156-999-020

Sæde helt med låg til badetoiletstol 0150-999-023

Bækkenspand med låg plast 0140-999-001

Fodstøtte standard badetoiletstol højre 0156-999-090H

Fodstøtte standard badetoiletstol venstre 0156-999-090V

Lateral benstøtte til badetoiletstol højre 0156-999-030

Lateral benstøtte til badetoiletstol venstre 0156-999-031

XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

Brugervægt max. 325 kg

Total længde i laveste position 140 cm

Total bredde 74 cm

Sædebredde 66 cm

Sædedybde justerbar 42 / 48 / 54 cm

Sædehøjde 51-69 cm

Sædetilt elektrisk bagud 0-32° 

Bredde mellem standard armlæn 61 cm

Bredde mellem butterfly armlæn 76 cm

Bredde toiletåbning Ø 24 cm, 35 cm lang

Afstand fra gulv til underside af sæde 44,5 cm

Afstand fra gulv til skubbebøjle 100 cm

Afstand fra sæde til fodstøtter 39-42-45-48 cm

Højde sæde til armlæn 22 cm

Vægt 39 kg

Fodstøtter svingbare Ja

Fodstøtter aftagelige Ja

Fodstøtter højdeindstillelige Ja

Nakkestøtte Ja

Hjul låsbare Ja, 4 stk.

Betjening Via betjeningspanel

Kapacitet op/ned ved fuldt opladet batteri Ca. 20 gange

Venderadius 158 cm

Ramme
Pulverlakeret krom  
molybdæn stål

Hjul Ø150 mm med bremse

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

IP - klassifikation IP44

ISO – klassifikation ISO 09 12 03 - 23

Håndbetjening giver plejeren 
fuld kontrol

Nakkestøtte

Sæde med låg Toiletsæde
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XXL-Rehab Clean 
En kombinationsstol med toilet åbning. Når låget til sædet fjernes, bliver stolen  
til en toiletstol

XXL-Rehab Clean

Brugervægt max. 325 kg

Total længde 80-101 cm

Total bredde over armlæn 73 / 83 cm

Total højde 79-94 cm

Sædebredde 61 / 71 cm

Sædedybde justerbar 40-52 cm

Sædehøjde justerbar 44-59 cm

Sæderyg højde 37 cm

Afstand fra gulv til underside af sæde 33-48 cm

Afstand mellem armlæn 67 / 77 cm

Højde sæde til armlæn 26 cm

Vægt 14 / 15 kg

Ramme Pulverlakeret krom molybdæn stål

Sæde/ryg/armlæn Polyuretan 

ISO – klassifikation ISO 09 33 03

XXL-Rehab Clean er designet til at give bariatriske brugere en god siddekomfort og en let ind- og 

udstigning af stolen uden at blive klemt. 

Konstruktion og funktioner
Til bade- og toiletstolen har vi anvendt højteknologiske let-

vægtsrør for at give stolen mest mulig stabilitet og den laveste 

vægt. Rørene er endvidere effektivt overfladebehandlet. Bade- 

og toiletstolen er velegnet til et bademiljø.

Armlænene er designet, så kroppen ikke bliver klemt, og de 

går ud over siddefladen. Dette gør det nemt at få et godt greb 

og komme ind og ud af bade- og toiletstolen, når brugeren 

enten ønsker at sætte sig eller rejse sig fra stolen.

Ryglænet kan justeres til brugeren for at opnå en behagelig 

siddestilling. Ryglænet kan flyttes +/- 6 cm, og de buede rør 

sikrer en god siddekomfort.

Bade- og toiletstolens sædehøjde er justerbar fra 44-59 cm, 

så en rigtig siddehøjde kan opnås, og samtidig er det let at 

komme ind og ud af stolen. 

Hvis stolen er for høj, vil brugerens fødder svæve over gulvet, 

hvilket vil gøre det svært for brugeren at placere sig godt i 

stolen. Hvis stolen er for lav, vil brugeren have svært ved at 

komme ud af stolen.

Under sædet er monteret en bækkenspand på skinner. Bæk-

kenspand følger med ved køb.

Rengøring
Det er nemt at rengøre XXL-Rehab Clean. Stolens sæde og 

bækkenspand aftages let, uden brug af værktøj og stolen kan 

rengøres med almindelige rengøringsmidler.

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere

- Justerbar sædehøjde
- Justerbar sædedybde
- Lange stabile armlæn
- 2 størrelser
- Kombineret bade- og 
 toiletstol

MAX 
325 kg

0
2

-2
0

19
  
 X

X
L
-R

e
h

a
b

 C
le

a
n

Model
Sædebredde 

cm
Sædedybde 

cm
Varenummer HMI

XXL-Rehab Clean 61 40-52 0142-061-000 52000

XXL-Rehab Clean 71 40-52 0142-071-000 52001

Tilbehør

Bækkenspand med låg plast 0140-999-001

Sæde med låg Toiletsæde
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COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com
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Indholdsfortegnelse

2-3 XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul

4-5  XXL-Rehab Badetoiletstol med drivhjul

6-7  XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

8-9  XXL-Rehab Tilt badetoiletstol

10  XXL-Rehab Clean


