
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN’s konventioner 

om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182. 

 

Scan eller klik på koden og find 

produktet på HMI-basen. 

 

Bariatrisk Arbejdsstol 

Stærk og funktionel arbejdsstol udviklet til den bariatriske bruger. 

Bariatrisk Arbejdsstol er beregnet til brugere, der vejer op til 275 kg. Bariatrisk 

Arbejdsstol anvendes på institutioner, plejecentre, arbejdspladser og i private hjem. 

• Elektrisk højdejustering 

• Trykaflastende sæde 

• Stærk konstruktion 

• Vægtkapacitet op til 275 kg 

PRODUKTARK 
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Konstruktion 

Bariatrisk Arbejdsstol er udstyret med et 

trykaflastende sæde og ryglæn, der kan indstilles i 

vinkel og dybde. Sammen med den elektriske 

højdejustering betyder det en bariatrisk 

arbejdsstol med en komfort udover det 

sædvanlige. 

Bariatrisk Arbejdsstol kommer med en stærk 

krydsramme konstruktion, en manuel håndbremse 

(ikke afbilledet) placeret ved højre armlæn samt 

stabile og kraftige hjul med velkørende lejer. 

Ryglænet er forstærket og monteret på to 

parallelle rør, der kan indstilles i vinkel og dybde. 

Armlænene kan slås ned og har trinløs, sikret 

indstilling. 

 

Højdejustering 

Bariatrisk Arbejdsstol er udstyret med elektrisk 

højdejustering med dobbelte cylindre, som gør 

hejset ekstra stærkt. Bruger kan således uden 

problemer løfte sædehøjden, mens stolen er i 

brug.  

Den elektriske højdejustering har et løftespænd 

på 20 cm, hvilket sikrer korrekt arbejdshøjde ved 

arbejds-, køkken- eller spisebord. El-hejset 

betjenes let med et tryk på knap placeret under 

armlænet. 

Med elektrisk hejs af sædet og velkørende hjul kan 

brugeren nemt forflytte sig rundt og op, hvilket 

understøtter muligheden for et aktivt liv. 

Betræk 

Bariatrisk Arbejdsstol leveres med gråt, kraftigt 

møbelbetræk, som er smudsafvisende og 

brandhæmmende. Cobi Rehab anbefaler tilkøb af 

inkontinensbetræk. 

Vedligeholdelse af betræk 

Daglig rengøring af betræk og stel kan gøres med 

en hårdt opvreden klud.  

Betrækket kan vaskes med tekstilrens.  

 

Vedligeholdelse af stel og elektrisk højdejustering 

Den elektriske højdejustering skal jævnligt børstes 

rent for støv og snavs. Kør sædet op til højeste 

stilling og gør derefter rent med en støveklud.  

Brug ikke vand og opløsningsmiddel i forbindelse 

med rengøring af el-hejset.  

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 for yderligere 

vedligeholdelse af arbejdsstolen. 

 Desinfektion 

Sædet og ryg kan skiftes ud ved overgang til ny 

bruger.  

Det sker for at undgå krydskontamination. 

 

Transport 

Bariatrisk Arbejdsstol kan transporteres, som den 

er, fra et brugssted til et andet. 

 

Bariatrisk Arbejdsstol kan ikke bruges som sæde i 

motoriseret køretøj.  

Bariatrisk Arbejdsstol tåler at blive løftet i 

armlænene.  

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522, hvis 

arbejdsstolen skal demonteres. 

 

Opbevaring 
Bariatrisk Arbejdsstol bør opbevares mørkt og 

dækket af et lagen eller andet cover og i 

temperaturer mellem -10°- 50° C. 

 Tjek jævnligt, at Bariatrisk Arbejdsstol ikke er 

blevet våd eller beskadiget under opbevaring. 
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Specifikationer  

Brugervægt max. 275 kg 

Stelbredde  56 cm 

Sædebredde 62 / 72 cm 

Sædedybde 40 / 45 / 50 cm 

Sædehøjde 44-64 / 51-79 cm 

Rygbredde 46 / 66 cm 

Ryghøjde  43 cm 

Armlæn trinløs indstilling 25-35 cm 

Armlæn breddeindstillelige Ja 

Vægt Ca. 40 kg 

Sammenklappelig Nej 

Brandhæmmende betræk Ja 

Farve betræk Grå 

Ramme Pulverlakeret stål 

Løftesystem Heavy-duty aktuator 

Hjul 100 mm grå polyuretan 

Betræk 100% polyester 

Lader Type 2240-12V 

Lader input 230V 

Batterier (2 styks.) FGV 20721 12 V 7,2 Ah 

Generelle krav og prøvningsmetoder iht. DS/EN12182:2012 

ISO– klassifikation ISO 18 09 03 – 12 

Risikoklasse I 

Brugervejledning og produktark findes på website og 
kan skaleres op til stor skriftstørrelse 

Ja 

Model navn Real 9200 Twin EL 

Forventet levetid 10 år 

Godkendt efter følgende standarder EN 1335-2, EN 1335-3, IEC 
60601-1-2 

Tekstilerne er godkendt efterfølgende 
standarder 

EN 1021-1, EN 1021-2 
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Model Sædebredde Sædedybde Sædehøjde Varenummer HMI 

Bariatrisk Arbejdsstol 62 cm 40 cm 44 - 64 cm 0190-062-040  47605 

Bariatrisk Arbejdsstol 62 cm 45 cm 44 - 64 cm 0190-062-045  105800 

Bariatrisk Arbejdsstol 62 cm 50 cm 44 - 64 cm 0190-062-050 105801 

Bariatrisk Arbejdsstol 62 cm 40 cm 51 - 79 cm 0190-062-140 105802 

Bariatrisk Arbejdsstol 62 cm 45 cm 51 - 79 cm 0190-062-145 105804 

Bariatrisk Arbejdsstol 62 cm 50 cm 51 - 79 cm 0190-062-150 105803 

Bariatrisk Arbejdsstol 72 cm 40 cm 44 - 64 cm 0190-072-040 47618 

Bariatrisk Arbejdsstol 72 cm 45 cm 44 - 64 cm 0190-072-045 105805 

Bariatrisk Arbejdsstol 72 cm 50 cm 44 - 64 cm 0190-072-050 105806 

Bariatrisk Arbejdsstol 72 cm 40 cm 51 - 79 cm 0190-072-140 105807 

Bariatrisk Arbejdsstol 72 cm 45 cm 51 - 79 cm 0190-072-145 105808 

Bariatrisk Arbejdsstol 72 cm 50 cm 51 - 79 cm 0190-072-150 105809 
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