
Alumiinista valmistetut ”Kakadu” WC- ja suihkutuolit 

OY1. WC- ja suihkutuoli ”Kakadu”, perusmalli, varustettu 
neljällä 5”:n pyörällä

OY2. WC- ja suihkutuoli ”Kakadu”, varustettu 24”:n pyörillä, 
valinnaisesti pikalukituksella

WC- ja suihkutuoli ”Kakadun” runko on valmistettu valkoisesta eloksoidusta alumiinista, ja perusvarustukseen 
sisältyy neljä pysäköintijarrulla varustettua 5”:n pyörää. Istuin, selkänoja ja käsinojat on valmistettu pehmeästä 
mustasta polyuretaanista. Jalkatuet ovat korkeussäädettävät ja irrotettavat.

Tuoli toimitetaan kannella ja kantokahvalla varustetun alusastian kanssa.

WC- ja suihkutuoli voidaan varustaa 24":n kelauspyörillä, joissa on pysäköintijarrut. 24":n pyöräsarjaan sisältyy 
kaksi jarrua ja kiinnitysosat, joilla pyörät asennetaan runkoon. Pyörien asentaminen on vaivatonta valmiiksi 
porattujen reikien ansiosta. Kippieste on valinnaisvaruste.

Tekniset tiedot Pieni
302015

Normaali
302018

Suuri
302019

XL
302020

Kallistettava
302024

Kallistettava L
302025

Ero 24” 
pyörillä

Istuimen leveys 38 cm 45 cm 50 cm 55 cm 45 cm 50 cm ---

Istuimen syvyys 38 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm ---

Istuinkorkeus (säädet.) 50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 55 - 60 cm 55 - 60 cm ---

Kulkukorkeus 42 - 47 cm 42 - 47 cm 42 - 47 cm 42 - 47 cm --- --- ---

Kulkuleveys 29 cm 35 cm 40 cm 45 cm --- --- ---

Kokonaisleveys 49 cm 56 cm 61 cm 66 cm 56 cm 61 cm + 8 cm *

Kokonaissyvyys 85 cm 93 cm 93 cm 93 cm 110-120 cm 110-120 cm + 5 cm

Kokonaiskorkeus 
(säädettävä) 96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 97-141 cm 97-141 cm ---

Maksimikuormitus 130 kg 150 kg 150 Kg 200 kg 130 kg 130 kg ---

Paino 11,00 kg 12,90 kg 13,50 kg 14,10 kg 15,10 kg 15,70 kg + 2,90 kg

Kallistuskulma --- --- --- --- -5° bis +25° -5° bis +25° ---

* Kokonaisleveys: Kakadu Tilt –mallin (302024 tai 302025) ero 24”:n pyörillä: + 14 cm

OY: WC- ja suihkutuolit
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Kallistustoiminnolla varustettu ”Kakadu Tilt” WC- ja suihkutuoli 

OY3. Kallistustoiminnolla varustettu WC/suihkutuoli OY4. WC- ja suihkutuoli kallistettuna

Kallistustoiminnolla varustetun WC- ja suihkutuolin kallistuskulmaa voidaan säätää alueella -5° - + 25°. Päätukea, 
jossa on aukot korvia varten, voidaan säätää korkeuden, syvyyden ja kallistuskulman osalta. Päätuki on 
päällystetty mustalla PU-pehmusteella.

Tuolin perustoimitukseen sisältyvät alusastia, kannet ja musta istuinpäällinen.

”Kakadu Tilt” –mallin perusvarustuksena on 5”:n pyörät, mutta se voidaan varustaa 24":n kelauspyörillä, joissa on 
pysäköintijarrut. 24":n pyöräsarjaan sisältyy kaksi jarrua ja kiinnitysosat, joilla pyörät asennetaan runkoon. Pyörien 
asentaminen on vaivatonta valmiiksi porattujen reikien ansiosta. Kippieste on valinnaisvaruste.

"Kakadu" WC/suihkutuolien lisävarusteet
"Kakadu"-sarjan WC/suihkutuoleihin on saatavana erilaisia lisävarusteita.

OY5. Amputaatiotuki OY7. Kippieste 
HUOMIO: voidaan käyttää 
ainoastaan 24":n pyörien 
kanssa

OY8. Istuin pyöreällä aukolla OY9. Istuinpäällinen koko 
istuimelle

Mobilex A/S · Grønlandsvej 5 · DK-8660 Skanderborg · info@mobilex.dk · www.mobilex.dkMobilex A/S · Grønlandsvej 5 · DK-8660 Skanderborg · info@mobilex.dk · www.mobilex.dk

OY6. Turvatanko

Myynti ja markkinointi:
ALGOL TREHAB OY
Karapellontie 6 (PL 13)
02610 Espoo
Puh: (09) 5099 331
Sähköp: algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi




