TR 1700

In hoogte verstelbaar badsysteem

Specificaties
Lengte

1685 mm

Breedte

695 mm

Hoogte

660-960 mm

Maximale werklast

150 kg

Bediening

Handbediening voor hoogte-instellingen

Stroomvoorziening

230 V, 50 Hz

CE Geregistreerd door Medical Products Agency
als een MD klasse 1 product, MDD 93/42EEC.

TR 1700 in hoogte verstelbaar badsysteem Functioneel bad voor beperkt beschikbare ruimte
TR 1700 badsysteem is specifiek ontworpen om een kleine ruimte
optimaal te benutten, zonder functionaliteit en doelmatigheid op te
offeren.
TR 1700 badsysteem kan elektrisch in hoogte versteld worden, om
zo de ideale instaphoogte voor de gebruiker en de ideale werkhoogte
voor de zorgverlener te verkrijgen. Dit vermindert zwaar tillen en
bukken, vermoeidheid en het risico van rugletsel. De ruimte onder het
bad maakt het gebruik van veel verschillende typen tilliften mogelijk
en vergemakkelijkt het reinigen van de vloer eronder.

TR 1700 kan worden geleverd met een
thermostaat die de temperatuur van zowel de
badinhoud als van de douche regelt. TR 1700
is ook zonder thermostaatkraan verkrijgbaar.

TR 1700 in combinatie met
TR 9651 badlift met badstoel
zorgt voor een veilige manier
van zorgverlenen voor zowel
gebruiker als zorgverlener.
Tijdens het baden en verzorgen
kan de gebruiker op de badstoel blijven zitten.
De elektrische hoogte verstelling van TR 1700
wordt via de handbediening aangestuurd.
Doordat de handbediening is voorzien van
een krulsnoer, kan dit vanaf elke zijde van
het bad.
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TR 1700

In hoogte verstelbaar badsysteem

Eigenschappen
TR 1700 badsysteem is gemakkelijk in hoogte te verstellen. Met de handbediening kan TR 1700 worden bediend
vanaf elke zijde van het bad.
Door aan de draaiknop bij het overstroomventiel te draaien kan de afvoerstop worden geopend en gesloten.
De in de fabriek gemonteerde thermostaat regelt zowel de
temperatuur van het badwater als van de douche.
TR 1700 badsysteem is voorzien van instelbare pootjes
die bij oneffen vloeren comfort en veiligheid vergroten.

De douchehandgreep heeft een zacht rubberen sproeier
die gemakkelijk schoon te maken is en een zachte waterverdeling geeft.
TR 1700 badsysteem is gemaakt van acryl glasvezel en
het frame en de randen zijn van gepoedercoat staal. De
acryl badkuip waarborgt het langer vasthouden van de
warmte van het badwater.
TR 1700 badsysteem wordt geleverd met een flexibele
afvoerslang. Hierdoor kan TR 1700 zowel op een afvoer in
de muur als een afvoer in de vloer worden aangesloten.

Instelbare pootjes vergroten comfort en veiligheid in het geval van een oneffen vloeroppervlak.

Opties
TR 1700 badsysteem wordt standaard geleverd met thermostaat
en douche. Het is ook mogelijk
om tegen een minderprijs het bad
zonder thermostaat en douche te
bestellen.

TR behoudt zich het recht voor om zonder afzonderlijke mededeling veranderingen en/of verbeteringen aan het ontwerp aan te brengen.

Importeur Nederland:
TR-Care B.V.
Postbus 2
4050 EA Ochten, Nederland

Telefoon: +31 (0)344 643 788
Fax: +31 (0)344 643 521
E-mail: info@tr-care.nl
Website: www.tr-care.nl
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