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80229463-DK

Produktnavn vare Gl. Art. nr. Nyt Art. nr. HMI nr. 

Swift mobil-2 hrb, delmonteret inkl. bækken med låg 80229463 80229463-DK 118816
Swift mobil tilt-2, monteret inkl. bækken med låg 80229473 80229473-DK 118817

 

Indfases/Udfases fra 01.06.2020

Swift Mobil-2 og Swift Mobil Tilt-2 bade- og toiletstole
Vores populære Swift Mobil-2 og Swift Mobil tilt-2 leveres nu som standard inklusiv bækken med låg. Herudover 
vedlægges som standard en etiket med QR kode og HMInr. Begge ændringer til samme favorable pris som tidligere.

Det betyder at begge produkter får NYT ARTIKELNR. - se nedenfor. 

Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ X

Produkterne er vist med andre fodplader. Som standard benyttes 80209446, opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter. 
For billede se næste side.
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80209522

Produktnavn vare Gl. Art. nr. Nyt Art. nr. 

Hælrem Swift Mobil, sælges i par 80209432 80209522
 

Indfases/Udfases fra 01.06.2020

Swift Mobil-2 og Swift Mobil Tilt-2 bade- og toiletstole
Vi tilbyder en ny komfortabel hælrem, der kan benyttes på alle fodstøtter i Swift Mobil familien. 

Hælremmen, som er standard udstyr på Swift Mobil Tilt-2, kan tilkøbes som tilbehør til de øvrige Swift Mobil- 2 
modeller.  

Den nye hælrem er udført i et elastisk materiale, der fordeler trykket bedre og former sig efter brugers hæl. 

Det nye fæste til hælremmen er eftergivelig, ved belastning. I kombination med den nye elastiske hælrem giver dette 
en mere sikker og komfortabel støtte. 

Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ 

Ny

X
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80209524

Produktnavn ny vare Nyt Art. nr. 

Hofte-/Brystbælte til Swift Mobil serien 80209524
 

Indfases fra 01.06.2020

Swift Mobil-2 og Swift Mobil Tilt-2 bade- og toiletstole
Som nyt tilbehør til alle Swift Mobil-2 bade- og toiletstole tilbyder vi et hofte-/brystbælte i et blødt og hurtigt tørrende 
materiale. 

Dette nye 2-delte positioneringsbælte, som er blødt og fleksibelt og udstyret med et spænde i midten, kan benyttes 
som både et hoftebælte og et brystbælte. 

Bæltet kan justeres 3 steder, hvilket giver en god pasform, og gør det muligt at benytte det til både små og større 
brugere. Det kan justeres fra 65 til 130 cm. 

Bæltet kan nemt fastgøres under sædet til brug som hoftebælte/positioneringsbælte eller omkring rygrørene til brug 
som et brystbælte. 

Alle monteringsbeslag er inkluderet og levers sammen med bæltet. 

Produkt information
              Nyt produkt │             Erstatter produkt │              Supplement til eksisterende produkt │            Udgår │ 

Ny

X

80209524 Ny


