
ROPOX TOALETTLYFT

”Ett hjälpmedel för badrummet  
som ökar självständigheten”

GÖR DET ENKLARE ATT ANVÄNDA 
TOALETTEN PÅ EGEN HAND
ROPOX toalettlyft är ett hjälpmedel för 
badrummet som hjälper användaren av och på 
toalettstolen. Det är en liten enhet med hög 
kapacitet och en diskret design som lätt kan 
anpassas efter användarens individuella behov.

Den levereras i en manuell och en elektrisk version 
med ett höjdjusteringsintervall på 22 respektive 
25 cm. Den elektriska modellen justeras med en 
trådlös handkontroll. Den manuella modellen styrs 
med handtag som kan demonteras om så önskas.

WC-armstöd för toalettstolen som kan justeras i 
höjdled och som monteras på sidan av enheten. 
De ger gott om utrymme och åtkomst vid 
förflyttningar. De kan installeras eller tas bort en i 
taget om användarens behov så kräver.

Den släta ytan med rundade kanter gör den lätt 
att rengöra och hjälper till att säkerställa en hög 
hygiennivå. 



TILLBEHÖR 

VARIANT/MODELL

ROPOX TOALETTLYFT
Höjdjustering: Electric 25 cm (från 40–65 cm)
 Manual 22 cm (från 40–62 cm)

Max. användarvikt: (se max. användarvikt nedan)

TOALETTLYFT

Electric
400 kg

Artikelnr: 40-45027

Manual
400 kg

Artikelnr: 40-45026
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Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS-ISO 17966:2016

Toalettlyftare i bottenläge: Modellen Electric/Manual 115,4 x 52,3 x 20,5 cm.

Geberits förstklassiga cisterne-komponenter.

Dubbelspolsystem som kan justeras efter kraven på ”gröna byggnader” med spolning på 2 och 4,5 liter.

OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, 
installationsgränssnitt och mycket mer.

Vägghängd toalett, kort modell
Extra smutsavvisande yta
V-nr: 40-44070
(djup 56 cm)

Kort ryggstöd
Artikelnr: 40-45101

Kan justeras i höjdled
WC-armstöd för toalettstol, 
Wave
Artikelnr: 40-45013 (66 cm)
Artikelnr: 40-45014 (88 cm)

15 cm

Långt ryggstöd
Artikelnr: 40-45100

Kan justeras i höjdled
WC-armstöd för toalettstol, 
Straight
Artikelnr: 40-45011 (66 cm)

15 cm

Toalettrullshållare
Artikelnr: 40-40910

Fäste för stående/ 
sittande användning 
Artikelnr: 40-40925

Vägghängd toalett, lång modell
Extra smutsavvisande yta
V-nr: 40-44071
(70 cm djup)


