
Tysk håndværk når det er bedst  

 
Tilt funktion  

Sikkerhedsbælte  
Sikkerheds hoftestøtte  

Sædeform støtter benene  
Sikker og optimal siddekomfort  

Anatomisk befordrende siddestilling 
 
 

MTS bade-/toiletstol 



  

MTS bade-/toilet stol 
 
Sikker og optimal sidde komfort. Sædets form støtter benene godt under toiletbesøg. Et 
sikkerhedsbælte kan kombineres med en særlig sikkerheds hoftestøtte for at undgå, at personen 
glider frem i stolen. Denne siddestilling giver et blødt tryk på maveregionen, specielt når personen 
læner sig fremover. Tilt funktionen sikrer individuel tilpasning. 
 
Den anatomiske form af sædet muliggør brug gennem lang tid. Siddekomforten øges, når der 
anvendes polstrede puder i sæde og ryg.  
 
MTS bade-/toiletstolen placeres let over toilet på de fire hjul eller den kan anvendes med en potte.  
MTS stolen kan med fordel anvendes ved bad, da den er komplet fremstillet af rustfrit stål og puderne 
består af vandafviseligt skum.  
 

Str Sædebredde  
v/ hofte 

Sædebredde 
forrest 

Sædedybde Ryghøjde 

1 18 cm 28 cm 20 cm 33 cm 

2 24 cm 33 cm 24 cm 37 cm 

3 28 cm 39 cm 30 cm 46 cm 

4 34 cm 45 cm 36 cm 53 cm 

5 38 cm 53 cm 38 cm 60 cm 

6 43 cm 58 cm 40 cm 62 cm 

7 43 cm 60 cm 47 cm 77 cm 

 
Basis funktioner 

ü Sædet er fremstillet af stærkt glasfiber materiale 
ü Tilt 
ü Højde justering 
ü Fire hjul, 75 mm Ø, bremser på alle hjul 
ü Vægt af totalstol ca. 15-25 kg 
ü Max brugervægt 120 kg 
ü Farve hvid 

 
Tilbehør 

ü Toilet tilpasning 
ü Skubbehåndtag justerbart i højde og dybde 
ü Postret sikkerheds hoftestøtte 
ü Hoftebælte 
ü Holder til hovedstøtte, justerbar i højde og dybde 
ü Hovedstøtte i blød kurvet form 
ü Nakkestøtte afrundet  
ü Sidestøtter til hovedstøtte 
ü Hovedstøtte efter individuelle mål og behov 
ü Arm støtte, polstret, justerbar i højde og vinkel 
ü Hoftestøtte til sikring af god hofteposition 
ü Fodstøtte, højde justerbar  
ü Polstrede puder til sæde og ryg med velcro montering 

 
Dygtige kvalitetsbevidste håndværkere  

fremstiller også gerne MTS efter helt individuelle ønsker og behov 
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