DOOVECAREGROEP

D OUCH E S T OE L E N
T O BA
Elektrisch in hoogte verstelbare en kantelbare douchestoelen

Ontworpen voor algemeen gebruik en zeer complexe zorgsituaties

COMFORTABEL DOUCHEN OP HOOG NIVEAU

T OBA
VOLLEDIG
NAAR EIGEN
WENS SAMEN
TE STELLEN

VEELZIJDIG, VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
De TOBA hoog / laag douchestoel is een roestvrijstalen
alen
douchestoel met een elektrisch bedienbare hoogte-en kantelverstelling. De TOBA wordt compleet met
hoofdsteun, voetensteun en opklapbare armleggerss
met voorsluiting geleverd.

De TOBA hoog / laag douchestoelen zijn ontworpen
n voor
algemeen gebruik maar zijn met een uitgebreid pakket
kket standaardrgsituaties.
en maatwerkopties aan te passen aan complexe zorgsituaties.
teren.
De opties zijn zowel tijdens als na fabricage te monteren.

De TOBA hoog / laag douchestoelen manoeuvreren
makkelijk in kleine ruimten en gaan eenvoudig doorr
aar
smalle deuropeningen. Hierdoor is de TOBA inzetbaar
in zowel thuiszorgsituaties als in zorginstellingen.

Er zijn twee modellen leverbaar:
ift)
TOBA Basic : basisuitvoering (onderrijdbaar met tillift)
TOBA XL : voor obese cliënten tot 250 kilo
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Bedenk eens wat de TOBA hoog / laag douchestoel voor uw organisatie
kan betekenen.
Optimale stabiliteit en veiligheid
Comfortabel douchen
Hoogte- en kantelverstelling met een eenvoudige afstandsbediening
Aanpasbaar aan complexe zorgsituaties
Makkelijk te manoeuvreren in kleine ruimten
Duurzaam product
DE VERSCHILLENDE MODELLEN DIE U KUNT KOPEN, HUREN OF LEASEN:

Basic

XL

Specificaties
TOBA

Basic

XL

Breedte onderstel

60 cm

72 cm

Breedte zitting

42.5 cm

55 cm

Laagste stand

48 cm

48 cm

Hoogste stand

106 cm

106 cm

Maximale belasting

180 kg

250 kg

Gewicht stoel

50 kg

50 kg

Kanteling in
laagste stand

-7° tot 11°

-7° tot 11°

Kanteling in
hoogste stand

16° tot 32°

16° tot 32°

Bel voor een afspraak met onze productspecialist 0182 624 999 of stuur
een mail naar sales@doove.nl

Doove Care Groep

Wilhelminakade 10

2741 JV Waddinxveen

0182 624 900

www.doove.nl

