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Témakörrõl részletesen:

FÜRDÕSZOBA ESZKÖZEI

A mozgásában akadályozott beteg számlára fontos, hogy olyan segédeszközöket használjon, amely az önellátást segíti. A beépíttet fürdõkádak fölé helyezett fürdõkád padok
lehetõvé teszik a könnyed be- és kiszállás, a kapaszkodást és segíti a fürdés folyamatát. Sokan úgy gondolhatják, hogy a meglévõ fürdõkádat le kell cserélni zuhanytálcára,
ahhoz, hogy optimálisan és könnyen használhassa a beteg. Ennél sokkal olcsóbb megoldások léteznek. Ilyen a kádlift is, amely lehetõvé teszi a biztonságos beszállás,
valamint a kényeztetõ fürdést is. Háttámlája hátradönthetõ, ezért az ér- és reumatikus betegek számára sok esetben terápiás lehetõségekkel bíró balneoterápiát is teljes
mértékben lehetõvé teszi. A különbözõ fürdetõ székek nem csak egyetlen funkciójúak, hanem sokszor higiéniai nyílással, tartó polccal ellátottak, sõt összecsukható és kis
helyen tárolható kivitelben el elérhetõek. Legkomolyabb képviselõik csúszásmentes felülettel, háttámlával, wc tartállyal, lábtartóval, fékezhetõ kerekekkel, kivehetõ karfával
is fel vannak szerelve. A fürdõkád zsámlik és fürdõkád padok pedig a beépített kádak nagyon egyszerû és olcsó átalakításával könnyûvé teszik a tisztálkodást. A fürdõkádra
helyezhetõ fürdetõ székek komolyabb tudású képviselõi kifordíthatóak, azaz beülést követõen fokozatosan segítik a beszállás a fürdõkádba. A fali kapaszkodók közül ma a
legkorszerûbbnek tartott, az átalakítást nem igénylõ, tapadókorongos változatokat részesítik elõnyben. Persze egy korszerû fürdõszobához a csúszásmentesre kifejlesztett
rozsdamentes kapaszkodó illik a leg jobban.

kód: 12486

Kényelmes formatervezés. Rozsdamentes acélból.
Szerszám nélkül összeszerelhetõ. Könnyû korrózióálló
alumínium váz. Tapadókorongos stabil lábak, amelyek
enyhén kifelé állnak, így növelve a stabilitást. Állítható
magasság. Ülõfelületen vízelvezetõ lyukak.

Összecsukható tusolószék kis helyen
tárolható.Kényelmes forma tervezés. Erõs kivitel.
Vízelvezetõ lyukak - csökkenti a megcsúszás
veszélyét.Könnyû tartós alumínium váz, korrózióálló.
Hajlított lábak - nagyobb stabilitás. Lábak
gumivéggel záródnak.

Teljes szélesség: 51 cm
Teljes hossz: 43 cm.
Magasság a talajtól: 36-51 cm
Ülõszélesség:51 cm
Ülõlap hossza: 33 cm
Súly:3 kg.
Max. terhelhetõség:135 kg.
A lábakat 7 fokozatban lehet emelni egyszerû
állítógomb benyomásával.

Teljes szélesség: 46 cm
Teljes hossz: 51 cm.
Magasság a taraljtól: 40-46 cm
Ülõszélesség:51 cm
Ülõlap hossza: 30 cm
Súly:2 kg.
Max. terhelhetõség:135 kg.
A lábakat 5 fokozatban lehet emelni egyszerû

Tusoló ülõke DINO 9.990 Ft.

kód: U00005966

Alumínium vázú prémium tusolószék. Kicsi és kézre
álló a fürdõszobában.

Alumínium váz, mûanyag, csúszásmentes ülõke.
Higiéniai nyílás az ülõlapon, amely a tisztálkodást
segíti felállás nélkül.
Ülõlap szélessége:42 cm
Ülõlap hossz: 38 cm
Állítható magasságú.
Az ülõlap magassága a földtõl 43-54 cm között
állítható 5 fokozatban.
Csúszásmentes, cserélhetõ gumi lábak.
Csomag tartozékai: 6 db csavar, imbusz kulcs,
lábak (2 elsõ + 2 hátsó), ülõlap.
Terhelhetõség: 110 kg

Tusoló - fürdetõszék koronggal 12.500 Ft.

Súlya: 1,6 kg
Állítható lábak 8 fokozatban
Ezüst-eloxált alumínium lábak.
Mûanyag ülõke
130 kg-ig terhelhetõ
Csúszásmentes gumi lábak.
Ülés átmérõ 32 cm
Ülõlap magassága: 34-52 cm
Teljes szélesség a lábaknál: 45 cm.

Tusoló ülõke MAXLINE 69.000 Ft.

kód: RTL12061

Állítható magasságú tusoló – fürdetõ szék.
Az ülõfelületen forgó korong segíti a könnyed
megfordulást, vagy a tárgyak elérését a
fürdõszobában.
Nagy tartományban állítható lábmagasság.
Eltávolítható a korong és a tároló tálca.
A tároló tálca a fürdéshez szükséges dolgokat teszi
elérhetõvé.
Széles láb, biztonságos, stabil üléshelyzet.
Teljes szélesség: 38 cm
Ülõlap szélessége: 36 cm
Ülõfelület magassága a talajtól: 41-58 cm.
Súly: 3 kg
Terhelhetõség: 135 kg.

Tuslóló ülõke - tusoló szék 11.000 ft.

kód: U00006077

Extra nagy terhelhetségû tusolószék: 250 kg-ig.
Többszörösen erõsített váz, állítható magasságú,
tapadókorongos lábak.
Bármely tusolóba berakható.
Ezüst-eloxált alumínium váz.
Ülõlap szélessége: 43 cm
Ülõlap hossza: 41 cm
Ülõlap vastagsága: 3 cm
Lábak szélessége legalacsonyabb és legmagasabb
állásban: 51-57 cm.
Ülõlap magassága a talajtól: 41-51 cm.
Súly: 4,5 kg.
Csúszásmentes ülõfelület.
Háttámlás változatban is rendelhetõ felár ellenében.

Tusolószék háttámlás 12.400 Ft.

kód: 330

kód: 12002KDR

Háttámlás fix tusoló szék. Kényelmes
formatervezés, rozsdamentes acélból. Szerszám
nélkül összeszerelhetõ.
Könnyû korrózióálló alumínium váz, tapadókorongos
stabil lábak. Állítható magasság, ülõfelületem
vízelvezetõ lyukak.
Teljes szélesség: 51 cm
Teljes hossz: 43 cm.
Magasság a talajtól: 36-51 cm
Ülõszélesség: 51 cm
Ülõlap hossza: 33 cm.
Súly: 3kg.
Max. terhelhetõség: 135 kg.

Állítható magasságú, nem összecsukható
tusolószék higiéniai nyílással, háttámlával.
Alumínium váz.
Lábak szélessége a talajnál: 49 cm.
Ülés magassága: 40 cm.
Ülés magassága a talajtól: 34-44 cm között.
Háttámla magassága a talajtól: 73-83 cm.
Ülõlap hossza: 37 cm.
Háttámla magassága: 41 cm.
Súlya: 2,6 kg.
Anyaga lemosható mûanyag, fém lábakkal.

Tusolószék összecsukható drive 13.200 Ft. kód: 12487kdr

Fürdetõ - tusolószék PRÉMIUM 13.600 Ft.

www.gyogyaszati.hu

MEDIGOR

Összecsukható, kis helyen tárolgató háttámlás
tusolószék. Kényelmes forma tervezés.
Erõs kivitel. Vízelvezetõ lyukak - csökkenti a
megcsúszás veszélyét.
Könnyû tartós alumínium váz, korrózióálló. Hajlított
lábak - nagyobb stabilitás.
Lábak csúszásgátlós gumivéggel záródnak.
Ülõlap szélessége: 51
Ülõlap hossza: 30 cm
Ülõlap magassága a talajtól: 40-46 cm.
Tömeg: 2,2 kg.
Terhelhetõség: 135 kg-ig.

Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód: U00006368

F/1

kód: 12502n

Háttámlával ellátott, szétszedhetõ mûanyag
szerkezetû tusolószék. Sima kényelmes ülõfelület
vízelvezetõ lyukakkal.
Ülõlap oldal fogantyúval ellátott.
Állítható magasságú lábak 5 fokozatban.
Lábvégeken vákuumos tapadó gumi. Átmérõje: 5,5
cm.
Kézi zuhanynak kialakított mélyedés az ülõlap
mindkét oldalán.
Teljes szélessége: 56 cm
Teljes hossz: 38 cm.
Ülõlap magassága a talajtól: 43-53 cm.
Ülõlap szélessége: 56
Ülõlap hossza: 38 cm.
Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186
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Tusoló szék J-5007

Tusolószék összecsukható drive 7.100 Ft.

kód: 12003KDR
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Tusolószék háttámla nélkül 7.100 Ft.

Tusoló szék 250 kg-ig MAXLINE 85.500 Ft.

Tusoló-fürdetõszék fix M-BL 24.000 Ft.

Tusoló szék D-130 25.500 Ft.

kód: U00007678

Levehetõ karfájú és háttámlájú tusolószék.
Optimális azok számára, akik esetében fontos, hogy
a beüléshez, vagy mozgáshoz a karfa levehetõ
legyen.
Mûanyag váz, alumínium lábak.
Súly: 0,9 kg.
Ülésmagasság: 50 cm (fix).
Ülés szélesség: 39 cm.
Ülés hossz: 39 cm.
Szék szélessége a lábaknál: 45x45 cm.
Súly. 2,3 kg.
Terhelhetõség: 130 kg.

Szoba wc és fürdetõszék 119.990 Ft.

kód: 172-UK

Falra szerelhetõ tusolószék 15.900 Ft.

kód: U00006253

kód: SWALL001

Falra szerelhetõ és felhajtható tusolószék.
Strapabíró acél váz.
Felhajtható ülõlap.
Ülõlapon vízátengedõ furatok.
6 csavarral rögzíthetõ a falra.
Szélesség: 48 cm.
Ülõlap hossza: 29 cm.
Ülõlap távolsága a faltól: 5 cm.
Terhelhetõség: 115 kg.

Falra szerelhetõ tusoló ülõke 29.500 Ft.

kód: SWALL002

kód: U00006074

www.gyogyaszati.hu

MEDIGOR

Falra szerelhetõ, felhajtható tusolószék.
Terhelhetõség: 130 kg.
Az alátámasztó lábakon gumivég.
A lábak hossza állítható.
Vízáteresztõ lyukak az ülõfelületen.
Higiéniai nyílás, rozsdamentes, fehér, pórszort
acélváz.
Ülõlap mérete: 41x41 cm
Ülõlap elülsõ széle a faltól 49 cm-re kiáll lehajtott
állapotban.
Ülõlap magassága: 46,5-54 cm.
Súly: 4,1 kg.
Csúszásmentes ülõfelület, oldalkapaszkodó.

Állítható lábakkal alátámasztott ülõlap.
Könnyû alumínium váz.
Felhajtható ülõlap.
Ülõlapon vízátengedõ furatok.
6 csavarral rögzíthetõ a falra.
Szélesség: 48 cm.
Ülõlap hossza: 29 cm.
Ülõlap magassága a talajtól: 43-58 cm.
Ülõlap távolsága a faltól: 5 cm.
Terhelhetõség: 160 kg.

Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód: U00006254

Állítható magasságú ülés: 50-57,5 cm.
Alumínium váz .
Lábtartó, kartámaszok felhajthatók.
Háttámla mosógépben mosható.
Kerekek hollandi módra mozognak, mind a négy
kerék befékezhetõ.
Teljes szélesség: 54,5 cm
Ülés magasság: 50-57 cm.
Ülés szélesség: 44 cm, ülés mélység. 41 cm.
Háttámla hossza: 43 cm
Teljes hossz: 115 cm.
Lábtartó nélküli hossz: 85 cm.
Lábtartó hossza: 39-49 cm.
Maximális terhelhetõség: 130 kg.
Önsúly: 14 kg.

A hátsó 24 colos kerék eltávolítható, önhajtós és
nagyobb akadályokon is áttolható.
Állítható magasságú ülés: 50-57,5 cm.
Alumínium váz.
Lábtartó állítható hosszúságú, felhajtható.
Háttámla mosógépben mosható.
Felhajtható kartámaszok.
Teljes szélesség: 69 cm. Önsúly: 20 kg.
Ülés magassága: 50-57 cm, szélessége: 44 cm,
mélysége: 41 cm.
Háttámla hossza: 43 cm.
Teljes hossz a lábtartóval: 115 cm, lábtartó nélkül:
85 cm.
Lábtartó hossza: 39-49 cm.
Maximális terhelhetõség: 130 kg.

Falra szerelhetõ tusolószék 18.800 Ft.

kód: 141-4

Gördíthetõ fürdetõ szék.
Erõs mûanyag, strapabíró bevonatú acélváz.
4 fékezhetõ kerék.
Kényelmes polipropilén öntött ülés
Ülõfelületen 5x6 mm-es vízelvezetõ furatok.
4 rozsdamentes kerék.
Ülõfelület: 53x50 cm.
Karfák közötti szélesség: 48 cm.
Ülés magasság: 48 cm.
Önsúly: 8 kg.
Max. terhelhetõség:165 kg.

Prémium minõségû tusolószék-szoba wc egyben.
Vízlepergetõ, mûanyaggal bevont acél váz.
Formázott, PU, kényelmes ülõ-burkolat és
párnázott felhajtható karfa.
4 fékezhetõ, bolygó kerék
Két pozícióban állítható mûanyag lábtartó.
Minden alkatrész rozsdamentes és
újrahasznosítható.
Szélesség: 64 cm.
Hossz: 54 cm
Ülõmagasság: 50 cm.
Ülõlap szélesség: 42 cm.
Beülõ szélesség: 54 cm.
Súly: 15 kg
Terhelhetõség 160 kg.

Szoba wc és fürdetõszék 139.000 Ft.

Néhány mozdulattal összecsukható tusolószék.
Könnyen összecsukható, egyszerû és helytakarékos
tárolás.
Maximális terhelhetõség 130 kg.
Magasságában állítható lábak.
Ülõlap higiéniás nyílással van ellátva.
Vízáteresztõ lyukak az ülõfelületen.
Könnyen tisztítható.
Pórszort, fehér acélváz.
Ülõfelület mérete: 41x40 cm,
Ülõfelület magassága a talajtól: 43-56 cm.
Háttámla hossza: 44 cm.
Szétnyitott állapotban a méretei: 53x53x93 cm.
Súly: 6,8 kg.

Gördíthetõ tusolószék - Mobil 30.500 Ft.

kód: U00005967

Állítható magasságú tusolószék.
Fehér festett fém váz, súly: 3,5 kg.
Fehér mûanyag beülõ szék, állítható magasságú.
Az ülõ felület magassága a földtõl 34-45 cm között
állatható 5 fokozatban.
Csúszásmentes, cserélhetõ gumi lábak.
Beülõ szélesség: 42 cm.
Beülõ mélység: 34 cm.
Két oldalon kapaszkodó könyöktartó.

Fürdetõszék- szoba WC egyben 110.000 Ft.

kód: U00006075
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Fürdetõszék háttámlás 792 9.990 Ft.

kód: U00006076

Extra nagy terhelhetõségû tusolószék
háttámlával: 250 kg.
Erõsített alumínium váz.
5 fokozatban állítható magasságú, tapadókorongos
lábak.
Bármely tusolóba berakható.
Ülõlap felülete: 43x41 cm
Lábak szélessége legalacsonyabb és legmagasabb
állásban: 51-57 cm.
Ülõlap vastagsága: 30 mm
Ülõlap magassága: 41-51 cm.
Súly: 4,5 kg.
Csúszásmentes ülõfelület.
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kód: 707UK

Emelt és állítható ülõmagasság lehetõvé teszi a
leülésben is akadályozottak számára a használatot.
Puha, polyurethan ülõfelület, háttámla és
kéztámasz. Jól tisztítható, ergonomikus kivitel. Széles
lábak, csúszásmentes ülõfelület. Használható
zuhanyzóban, konyhában is. Mûanyag bevonatú
acélváz, felülete MRSA rezisztens.
Szélesség: 58 cm
Hossz: 41 cm
Ülõlap szélessége: 36 cm
Ülõlap mélysége: 29 cm
Ülõlap magassága a talajtól: 52-67 cm
Beülõ szélesség a karfák között: 51 cm
Súly: 5,4 kg
Terhelhetõség: 170 kg.

MEDIGOR

Tusoló- fürdetõszék háttámlával 18.990 Ft.

Lécezett fürdõkád pad 11.300 Ft.

Könnyû, erõs PVC anyagból készült fürdõkád pad,
amely egy hullámformában kialakított merevítést
tartalmaz.
Lécek száma: 6 db.
Egyszerû használat.
Szerszám nélkül a kádra helyezhetõ.
Max. terhelhetõség: 190 kg.
Méretek: 69x36x2cm (szélesség, mélység,
magasság).

Könnyû, erõs PVC anyagból készült fürdõkád pad,
amely egy hullámformában kialakított merevítést
tartalmaz.
Lécek száma: 6 db.
Egyszerû használat.
Szerszám nélkül a kádra helyezhetõ.
Max. terhelhetõség: 190 kg.
Méretek: 69x24x2cm (szélesség, mélység,
magasság).

Fürdõkád pad 69 cm-es 9.990 Ft.

Fürdõkád pad BENNY 14.200 Ft.

kód: 12023

Fürdõkád ülõke 30 cm magas 9.650 Ft. kód: SBS512WH

Fürdõkádba helyezhetõ szék.
20 cm magas.
Összeszerelésre nincs szükség.
Maximális terhelhetõség: 190 kg.
PVC vázszerkezet, nem rozsdásodhat.
Szélesség: 45 cm,
Ülõlap hossza: 29 cm.
5 ülõlécbõl áll.

Fürdõkád pad hát-, kartámasszal 25.200 Ft.

kód: 12011-02

Fürdõkádba helyezhetõ szék.
30 cm magas,
Összeszerelésre nincs szükség.
Maximális terhelhetõség: 190 kg.
PVC vázszerkezet, nem rozsdásodhat.
Szélesség: 45 cm,
Hossza: 29 cm.
5 ülõlécbõl áll.

Kádba süllyesztett fürdõkád ülõke 5.258 Ft.

kód: B-4320

Kifordítható fürdõkádülõke 16.256 Ft.

Beépített fürdõkádra helyezhetõ fix
fürdetõszék.
Az ülõke szintje a kád pereménél 15 cm-rel lejjebb
helyezkedik el.
Ülõfelület: fehér mûanyag szék.
A csõkeret a fürdõkád szélére fekszik, külön
rögzítést nem igényel.
Terhelhetõség: 100 kg.
Ülõlap méretei: 40 x 34 cm. (szélesség x
mélység).
Hátlap magassága: 35 cm.
Kapaszkodók távolsága: hátul 63, elöl 65 cm.

Kifordítható fürdõkád ülõke 35.600 Ft.

kód: U00006198

kód: B4295

Kifordítható fürdõkád ülõke.
Standard fürdõkád felsõ peremére könnyedén,
biztonságosan rögzíthetõ
Két szorító csavar segítségével biztonságosan
rögzíthetõ a kád sérülése nélkül.
Az ülõkosár az ülõke oldalán található kar
felhúzásával oldal irányba ki- ill. visszafordítható.
Megkönnyíti a beteg kádba helyezését terhelhetõség: 100 kg-ig.

Fürdõkád ülõke háttámla nélkül 24.400 Ft. kód: U00006130
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Állítható szélességû, bármely fürdõkádra
ráhelyezhetõ fix fürdõkád ülõke.
Gumírozott lábak, porszórt rozsdamentes váz.
Ülõlap szélessége: 41x41 cm
Beülõ szélesség: 45,5-57,5 cm.
Felfekvõ alátámasztások szélessége: 73-85 cm.
Háttámla magassága: 38 cm.
Maximális terhelhetõség: 120 kg.
Önsúly: 2,4 kg, szín: fehér.

Nagy teherbírású, kifordítható fürdõkád ülõke.
90 fokonként állítható szék
Kompletten összeszerelt, csak a fürdõkádra kell
szerelni.
Csavarokkal bármely fürdõ-kádhoz könnyen és
fixen odailleszthetõ.
Perforált ülõlap biztosítja a fürdõvíz eltávozását.
Sima felszíne könnyen tisztítható.
Porszort, rozsdamentes fém váz.
Ülõlap felülete: 36x40 cm
Teljes szélesség: 73,5 cm.
Hátlap magassága: 40 cm
Maximális terhelhetõség: 120 kg.
Súly: 6,8 kg, szín: fehér.
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód: RS-41

Szerelés nélkül használható fix fürdõkád ülõke.
Fix, festett fehér fém váz.
Mûanyag fehér ülõfelület.
Alja perforált, vízáteresztõ.
Ülõlap szélesség: 36x32 cm,
Háttámla magasság: 34 cm.
Kádba való belógás a kád szintjétõl: 16 cm.
Terhelhetõség: 100 kg.
Súly: 2 kg.

Kádon túlnyúló kialakítása miatt biztosítja a
fürdés elõtti és utáni tevékenységekhez a biztos
ülõfelületet.
Támlával ellátott, széles, stabil, alumínium
vázszerkezet.
Tartós fröccsöntött ülés és háttámla.
Állítható magasság.
Nagy, tapadókorongos lábvégek.
Szerszám nélkül szerelhetõ. Karfával ellátott.
Az ülõlapban 30 db lyuk a víz kivezetésére.
Ülõlap szélessége: 67 cm, ülõlap hossza: 42 cm.
Ülõlap magassága: 46-61 cm.
Lábak végén a tapadókorong átmérõje: 10 cm.
Háttámla: 40x18 cm (szélesség x magasság).
Súly: 3,7 kg, terhelhetõség: 135 kg-ig.

Fürdõkád ülõke fix üléssel 5.790 Ft.

FÜRDÕSZOBA SEGÉDESZKÖZEI

FÜRDÕSZOBA SEGÉDESZKÖZEI

kód: SBS58WH

kód: U00006060

Két hosszméretben rendelhetõ fürdõkád pad
kapaszkodóval.
Állítható lábakkal a fürdõkádba tökéletesen
berögzíthetõ.
Beépített fogantyú és szappantartó.
Puha, csúszásgátló gumival bevont lábak védik a
fürdõkádat a rögzítés okozta esetleges sérüléstõl.
Szerszám nélkül könnyen beállítható és
alkalmazható.
Könnyen szállítható és tárolható.
Szélessége: 35 cm.
Súly: 2,1 / 2,6 kg.
Csúszásmentes felület.
Maximális terhelhetõség: 150 kg.
Két méretben, 69 és 74,5 cm hosszban.

Kényelmes fürdõkád pad kapaszkodóval ellátva. A
kapaszkodó segít a beszállásban, a fürdõkád fölé
csúszásban és biztonságos mosdásban.
Állítható szélességû lábak.
Kapaszkodó mellett szappantartóval ellátott.
Csúszásmentes felület, vízelvezetõ furatok.
Könnyen tisztítható.
Szerszám nélkül telepíthetõ.
Hossz: 69 cm.
Maximális terhelhetõség: 150 kg.

Fürdõkád ülõke 20 cm magas 9.650 Ft.

kód: SBB627WH
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kód: SBB427WH

MEDIGOR

Lécezett fürdõkád pad 8.330 Ft.

Csúszásgátló gumi fürdõkádba 1.600 Ft. kód: U00000172

Fürdõkád kapaszkodó fürdõkádra 3.683 Ft. kód: B-4310

Csúszásgátló gumi fürdõkádba és fürdõkád elé.
- tapadó korongocskák az alján
- fehér színû
- méret: 90 x 40 cm
- kádba és zuhanytálcába is behelyezhetõ.

Fürdõkád kapaszkodó króm-acél 30.000 Ft. kód: U00007180

Fürdõkád kapaszkodó, amely szerelés nélkül
felhelyezhetõ a fürdõkád oldalára.
kapaszkodáshoz a kádba be- és kiszálláshoz
kád peremére rögzül automatikusan gumibakokon
keresztül
csak csempével beépített kádhoz használható
hossz: 20 cm
szélesség. 31,8 cm
magasság: 56,3 cm.
acél, festett, fehér váz

kód: 12039

Fürdõzsámoly 7.100 Ft.

Fürdõkádra szerelhetõ kapaszkodó.
Biztonságos fogás, praktikus, kis helyigény.
Illeszkedik a fürdõszoba környezetébe.
Segítség a ki- és beszállásban, felülésben.
Felrakásához nem kellenek szerszámok. A
fürdõkádra satuszerûen fogatható fel.
Nem karcolja a kádat, a fürdõkáddal puha
felületekkel védett érintkezõ felületek.
Két méretben elérhetõ a magassága
Méretek: 5 cm (vastagság) x13 cm (szélesség) x
30/40 cm (magassság).
Súly:1,6 kg.
Szín: szürkésfehér
Terhelhetõség:135 kg-ig.
40 cm-e termékkódja: 12044

Fellépõ korláttal drive 13.200 Ft.

kód: 13031

Mûtõs Zsámoly /fellépõ króm, 2 lépcsõs

Fellépõ zsámoly kapaszkodókorláttal .
Biztonságossá teszi a be és kiszállást.
Erõs acél szerkezet – nagy terhelhetõség.
Lábak bordázott gumival záródnak csúszásmentes.
Lépcsõszint - felszín mérete: 36 cm széles x 28
cm hosszú.
Fellépõ magasság: 23 cm.
Teljes szélesség: 43 cm.
Teljes hossz: 33 cm.
Korlát magasság: 86 cm.
Súly: 4 kg.
Terhelhetõség: 135 kg.

Fürdõkád rövidítõ pad 14.950 Ft.

kód: U00007761

kód:RTL1270

Ár: 5.300 Ft

Tapadókorongos kapaszkodók kód: GRSC12-2

Ár: 2.200 Ft

Szerelés nem igénylõ, tapadókorongos fürdõszoba
fali kapaszkodó.
Egyszerûen és gyorsan szerszám nélkül felszerelhetõ,
és áthelyezhetõ.
Nem károsítja a felületet, nagy tapadókorongoknagyobb biztonság.
Kioldó gombok segítségével könnyen eltávolítható,
vagy áthelyezhetõ.
Mûanyag váz.
Hossza: 30 cm.

Tapadókorongos kapaszkodó kód: 660100100

www.gyogyaszati.hu
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Szerelés nem igénylõ, tapadókorongos
fürdõszoba fali kapaszkodó.
Nem károsítja a felületet, nagy tapadókorongoknagyobb biztonság.
Azonnal felhelyezhetõ, és eltávolítható (nem
szükséges hozzá szerszám).
Kioldó gombok segítségével könnyen eltávolítható,
vagy áthelyezhetõ.
Biztonságos fürdõbe, zuhanyzóba, WC-be.
A fogantyú felülete bordázott a biztonságosabb
fogás miatt.
Mûanyag váz.
Hossza: 50 cm.
Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

kód: 1350

Fürdõ zsámoly két lépcsõfokos, krómozott
acélvázzal.
Mûanyag felületû lépcsõ.
Méretei :44 x 54 x 44 (mag.) cm.

Fürdõkád hosszának rövidítésére szolgál.
Alkalmas ülõ fürdõkád kezelésekhez szükséges
fürdõkádhossz módosításra, a lábak
megtámasztására.
Ülõ helyzetben tartja a beteget.
Tapadókoronggal biztonságosan rögzíthetõ.
Nagy, így biztonságos a használata.
Szélesség: 37 cm.
Hossz: 30 cm (ennyivel rövidíti a kádat).
Súly: 3 kg.
Terhelhetõség: 130 kg.
Szín: fehér.

Tapadókorongos kapaszkodó

kód: 528000

Fürdõzsámoly fürdõkád elé. Segíti a belépést a
fürdõkádba.
Praktikus, több funkciós termék.
Használható fürdõkád belsejében ülésként, vagy
külsõ segítségként kádba történõ belépéshez.
Lyukas felülete a víz hatékony elvezetését szolgálja.
Szabályozható magasság: 26-31cm-ig állítható (2,5
cm-ként).
Fedlap mérete: 36x29 cm.
Terhelhetõség: Maximum 100 kg.

FÜRDÕSZOBA SEGÉDESZKÖZEI

FÜRDÕSZOBA SEGÉDESZKÖZEI

Fürdõkád kapaszkodó 30 cm 7.620 Ft.

Acél szerkezetû, magas fényû, króm fürdõkád
kapaszkodó.
A fürdõkád védelmében gumi végek az érintkezõ
felületeke.
2 db állíthat csavar a kapaszkodó magasság
kényelmes beállításához.
Beépített és szabadon álló fürdõkádakhoz is
használható.
Magasság: 41 cm
Szélesség: 32 cm
Mélység: 13 cm.
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Ár: 18.700 Ft

Szerelés nem igénylõ, tapadókorongos
PRÉMIUM fürdõszoba fali kapaszkodó.
Nem károsítja a felületet, nagy tapadókorongoknagyobb biztonság.
Azonnal felhelyezhetõ, és eltávolítható (nem
szükséges hozzá szerszám).
Kioldó gombok segítségével könnyen eltávolítható,
vagy áthelyezhetõ.
Egyenes, segít a biztonságos leülésben/felállásban.
Maximális terhelhetõség 70 kg.
325 mm (markolat 100 mm) – 0,6kg
580mm ( markolat 320 mm) – 1kg
880mm ( markolat 620 mm) – 1,3kg
Tapadókorong átmérõ 120 mm .
Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186
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kód: U00006131

Állítható szélességû, bármely fürdõkádra
ráhelyezhetõ háttámlás fürdõkád ülõke.
Gumírozott lábak, nem sértik fel a fürdõkádat.
Porszórt rozsdamentes váz.
Ülõlap szélessége: 41x41 cm.
Beülõ szélesség: 45,5-57,5 cm.
Felfekvõ alátámasztások szélessége: 73-85 cm.
Háttámla magassága: 38 cm.
Maximális terhelhetõség: 120 kg.
Önsúly: 3,1 kg.
Szín: fehér.

MEDIGOR

Fürdõkád ülõke háttámlás 27.600 Ft.

Egyenes és hajlított kapaszkodók
30 cm egy. 2.600 Ft. kód: U00006098
45 cm egy. 3.000 Ft. kód: U00006099
60 cm egy. 4.600 Ft. kód: U00006100
33 cm hajl. 3.400 Ft. kód: U00006101
40 cm hajl. 4.300 Ft. kód: U00006102

30 cm hosszú kód: 1.800 Ft. kód: GR12W
40 cm hosszú kód: 2.200 Ft. kód: GR16W
45 cm hosszú kód: 2.600 Ft. kód: gr18w
Acél vázú, festett fali, egyenes kapaszkodó.
Egyenes, fehér porfestett acél.
Segít a biztonságos leülésben/felállásban.
A fürdõszobában, WC mellett használható.
Nem rozsdásodik.
Maximális terhelhetõség 130 kg.
Kapaszkodószár távolsága a faltól: 10 cm.
Végenként 3 db tiplis felfogatás. (a csavarokat és
tipliket a csomag tartalmazza).

30 cm 5.990 Ft.
40 cm 7.300 Ft.
50 cm 7.900 Ft.
60 cm 8.500 Ft.

Króm, rozsdamentes egyenes fali kapaszkodó
30 cm 7.900 Ft.
40 cm 8.400 Ft.
50 cm 8.900 Ft.
60 cm 9.500 Ft.

kód: U00006994
kód: U00006149
kód: U00006150
kód: U00006151

Extra minõségû króm fali kapaszkodó (német
gyártmány) csúszásgátló bordázattal ellátva.
Dombornyomott kapaszkodófelület biztonságos
kapaszkodást nyújt, meggátolja a kéz
megcsúszását. Mindkét végen 3 tiplivel rögzíthetõ a
falba.
Maximális terhelhetõség 120 kg.
A markolatcsõ átmérõje 3 cm.
A falhoz rögzítõ tányér rész átmérõje 7 cm.

Extra minõségû króm fali kapaszkodó (német
gyártmány) csúszásgátló érdesítéssel ellátva.
Érdesített kapaszkodófelület a biztonság érdekében.
Mindkét végen 3 tiplivel rögzíthetõ a falba.
Maximális terhelhetõség 100 kg.
A markolatcsõ átmérõje 3,3 cm.
A falhoz rögzítõ tányér rész átmérõje 7 cm.

30 cm 13.000 Ft.
40 cm 14.000 Ft.
50 cm 16.000 Ft.
60 cm 17.000 Ft.

Derékszögû fürdõszoba kapaszkodó 2.946 Ft. kód: B4304

kód: U00006139
kód: U00006140
kód: U00006142
kód: U00006143

Derékszögû festett kapaszkodó.
Falra szerelhetõ: rögzítésenként 3 db csavar.
Fehérre festett.
Acél váz.
Szárhossz: vízszintes: 70 cm, függõleges: 50 cm.
OLDALISÁG: jobbos, vagy balos. A zuhanyban álló
szempontjából kell meghatározni az oldaliságot: az
50 cm-es függõleges szár a falhoz közelebb áll és a
használó amelyik kezével a hosszú szárat fogja
olyan oldali a kapaszkodó.

Extra minõségû króm fali kapaszkodó (német
gyártmány) csúszásgátló bordázattal ellátva.
Dombornyomott kapaszkodófelület biztonságos
kapaszkodást nyújt
Mindkét végén 3 tiplivel rögzíthetõ a falba.
Max. terhelhetõség: 150 kg.
A markolatcsõ átmérõje: 3 cm
A falhoz rögzítõ tányér rész átmérõje: 7 cm.

T-alakú zuhanyzó kapaszkodó 3.404 Ft.

kód: B4314

Derékszögû, króm kapaszkodó 34.600 Ft. kód: U00007177
Acél szerkezetû, derékszögû, magas fényû, króm
wc kapaszkodó.
Speciálisan kialakított bordázott kapaszkodómarkolati felület.
A falba végenként 3 db csavarral rögzül.
Alkalmas fürdõszobai, illetve wc kapaszkodónak is.
A kép bal oldalán a balos, a jobb oldalán a jobbos
kapaszkodó látható.
Szárhosszak: függõleges: 61 cm, a vízszintes szár:
46 cm.

Falra csavarozható, fehérre festett, fém Tkapaszkodó.
Acél, festett váz.
A függõleges szár hossza:1400 mm.
A vízszintes szár hossza: 600 mm.
Jobb/bal oldali kivitel: a zuhanytálcában álló,
kiszállásra készülõdõ szemszögébõl kell
meghatározni az oldaliságot. A vízszintes szárat
amelyik kezével fogja, olyan oldali a kapaszkodó.

Fali, króm fürdõ- kapaszkodó 35.990 Ft.

kód: U00007616

Fürdetõ szék MEDIGO-FIX 16.500 Ft.

L-alakú, króm fürdõszoba kapaszkodó.
Jobb és bal kivitelben. Az oldaliságot úgy kell
megállapítani, hogy a hosszú szárat függõlegesbe
kell állítani. Szemben állva a kapaszkodóval,
amennyiben a rövid szár balra áll balos,
amennyiben a rövid szár jobbra áll, jobbos.
Hosszú szár 61 cm, rövid szár: 46 cm.
A két szár által bezárt szög: 90 fok.
Csúszásgátló hornyok mindkét szárban 3 rögzítési
pont, pontonként 3-3 csavar.

Fürdetõ szék állíth. MEDIGO-FIX 17.500 Ft.

kód: 140A-UK

kód: 140UK

Fix tusoló szék festett vázzal.
Tartós mûanyag ülõlap.
Fehérre festett acél váz.
Fix magasságú.
Polypropilennel bevont ülõfelület, biztonságos
beülésre kialakított forma.
Ülõlap 6 mm-es furatokkal ellátott a vízáteresztés
érdekében.
Szélesség: 50 cm
Hossz: 51 cm.
Ülõlap szélessége: 44 cm, mélysége: 37 cm.
Ülõlap magassága a talajtól: 50 cm.
Súly: 6 kg
Terhelhetõség: 165 kg.

Fürdetõ szék MEDIGO-FIX 23.300 Ft.

kód: 140AD-UK

www.gyogyaszati.hu
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Állítható magasságú, levehetõ karfájú, fix
tusolószék.
Tartós mûanyag ülõlap, fehérre festett acél váz.
Állítható magasságú
Kivehetõ karfák.
Polypropilennel bevont ülõfelület, biztonságos
beülésre kialakított forma.
Ülõlap 6 mm-es drén csatornákkal ellátott.
Szélesség: 50 cm, hossz: 51 cm.
Ülõlap szélessége: 44 cm, hossza: 37 cm,
magassága a talajtól: 46-58 cm.
Súly: 6 kg
Terhelhetõség: 165 kg.

Állítható magasságú fix tusolószék.
Tartós mûanyag ülõlap, fehérre festett acél váz.
Állítható magasságú mind a négy láb.
Polypropilennel bevont ülõfelület, biztonságos
beülésre kialakított forma.
Ülõlap 6 mm-es drén csatornákkal ellátott.
Szélesség: 50 cm, hossz: 51 cm.
Ülõlap szélessége: 44 cm, mélysége: 37 cm
Ülõlap magassága a talajtól: 46-58 cm.
Súly: 6 kg
Terhelhetõség: 165 kg.

Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.

FÜRDÕSZOBA SEGÉDESZKÖZEI

FÜRDÕSZOBA SEGÉDESZKÖZEI

Króm, fürdõszobai fali kapaszkodó dombornyomott

kód: U00006144
kód: U00006145
kód: U00006146
kód: U00006147
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Króm, rozsdamentes egyenes fali kapaszkodó

Mûanyag vázú, biztonsági bordázattal ellátott fali
kapaszkodó.
Egyeneses és 45 fokban hajlított kivitelben rendelhetõ.
Biztonságot nyújt a helyzetváltoztatás során a
fürdõszobában, WC mellett.
Felülete csúszásgátló bordákkal van ellátva.
Lekerekített formája jól kézre áll.
Mûanyag.
Maximális terhelhetõség 160 kg.

MEDIGOR

Fürdõszoba kapaszkodó festett fehér

Gördíthetõ tusolószék - Mobil 30.500 Ft.

kód: 141-4

Tusoló MEDIGO-MOTION 31.000 Ft.

Gördíthetõ, állítható magasságú fürdetõszék.
Tartós mûanyag ülõlap.
Fehérre festett acél váz.
Állítható magasságú.
4 fékezhetõ görgõ, kivehetõ karfák.
Polypropilennel bevont ülõfelület, biztonságos
beülésre kialakított forma.
Ülõlapon 6 mm-es drén csatornákkal ellátott.
Szélesség: 53 cm, hossz: 50 cm.
Ülõlap szélessége: 46 cm, hossza: 51 cm
Ülõlap magassága a talajtól: 51-65 cm.
Súly: 8,5 kg
Terhelhetõség: 165 kg.

Gördíthetõ, fix magasságú fürdetõszék.
Erõs mûanyag, strapabíró bevonat, erõs acélváz.
4 fékezhetõ, rozsdamentes kerék, kényelmes
polipropilén öntött ülés.
Ülõfelületen 5x6 mm-es vízelvezetõ furatok.
Ülés mérete: 53x50 cm.
Karfák közötti távolság: 48 cm.
Ülés magasság: 48 cm.
Önsúly: 8 kg
Max. terhelhetõség:165 kg.

BELLAVITA fürdõkád lift - kádlift

kód: 141D-UK

143.000 Ft.

kód: U00004235
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A távirányító nem süllyed
a vízbe, így mindig
A háttámlán kialakított
könnyedén megtalálható. fogantyúval könnyen
hordozható.

MEDIGOR

A lift ülõfelületének
leengedését követõen a
háttámla 50 fokig hátrahajlik
elektromosan. Ezzel a beteg a
kádba nyakig elfektethetõ.
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A jelenleg kapható legkisebb súlyú kádlift: 9,3 kg.
Maximális terhelhetõség: 140 kg. A kád aljától 6 cm-re
leengedhetõ. 48 cm kád belsõ magasságig nincs szükség
magasító adapterre. A tapadókorongokon vákuum megszüntetõ
adapter van kialakítva, így egy húzásra könnyedén elválasztható a
kád aljától. Ergonómikus ülés és háttámla. A kézi irányítóba épített
újratölthetõ elem a könnyû kezelhetõséget biztosítja. LED jelezi az
akkumulátor töltésének szükségét. Könnyen tisztítható felület,
egyszerûen összeszerelhetõ. Az ülõlap széle felhajlik
leeresztéskor, illetve kihajlik egészen a kád pereméig felemeléskor.
A kádból való kiszállás könnyû. Származás és összeszerelés:
Németország. Ülõfelület magassága: 6-48 cm, háttámla mérete:
64x36 cm

Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Árváltozás jogát fenntartjuk.
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