
 Joissain paikoissa  
on mukavampi  
asioida yksin

Lift

Lift-nostin – auttaa turvallisesti 
WC-istuimelle ja siltä pois
Lift-nostin on oikea apuväline silloin, kun heikentyneiden 
voimien tai tasapainon vuoksi tarvitaan apua siirtymisessä  
WC-istuimelle ja siltä pois.



Seisomasta istumaan ja 
istumasta seisomaan 
Lift-nostimen nostokorkeus on välillä 300 ja 
950 mm eli kaiken kokoiset ihmiset pääsevät sen 
avulla seisoma-asennosta istumaan ja takaisin 
seisomaan. 

Yläasennossa istuin on mahdollista kallistaa 
hieman eteenpäin, joten siihen on helppo päästä. 
Hyvän nostokorkeuden ja sujuvan liikkeen 
ansiosta nostin tukee koko laskun ajan ja käyttä-
jän jalat ovat kaiken aikaa turvallisesti kosketuk-
sissa lattiaan. 

Alimmassa asennossa nostimen istuin on suo-
rassa. Nostin toimii samalla tavalla, kun siirrytään 
taas istumasta seisomaan. Nostimen ollessa 
yläasennossa voidaan istuimelta kävellä suoraan 
pois ilman tarvetta ponnistaa ylöspäin. 

Pyörätuolista istuimelle ja 
takaisin  
Istuin lukitaan suoraan asentoon ja nostetaan tai 
lasketaan sellaiselle korkeudelle, että siirtyminen 
pyörätuolista onnistuu helposti, turvallisesti ja 
miellyttävästi.

Lift-nostin on käyttäjien valinta
• Riittävä nostokorkeus (950 mm) antaa hyvän tuen koko 

laskun ja nousun ajan myös pitkille ihmisille.

• Nostimen istuin voi olla suorassa tai kaltevassa asennossa  
(8 asteen kulmassa).

• Nostokapasiteetti 160 kiloa.

• Ylös kääntyvät käsituet.

• Helppo asentaa.

• Helppo puhdistaa.

• Hyvä muotoilu.

• Akkukäyttöinen.

• Yhteensopiva Bidetten, pesevän wc-istuimen, 
ja Gripo-nousutangon kanssa



Lift-nostin, lattiamalli 
Tuotenro SC10701

Lattiamalli sijoitetaan suoraan kylpyhuoneen lattialle. 
Nostin kiinnitetään WC-istuimeen.

Lift-nostin, seinämalli 
Tuotenro SE10702

Seinäkiinnitteinen malli kiinnitetään kylpyhuoneen 
seinään. Vapauttaa lattiatilaa pyörätuolille.
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Lisävarusteita

Tekniset tiedot:
• Nostokapasiteetti 160 kg

• Suurin nostokorkeus lattiasta 950 mm

• Kokonaispaino 31 kg

• Käyttöjännite 24 VDC (akku)

• CE-merkintä

• IP 65

Pehmustettu istuin
Sininen:  
Tuotenro SC10399
Valkoinen:  
Tuotenro SC10398

Irrallinen WC-kansi 
Tuotenro SC10871

Korotettu tai coxit-istuin
Korotus 65 mm
Tuotenro SC10844

WC-istuimen aukon  
pienentäjä M
Tuotenro SC10046
L 170 mm, P 262 mm
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