
Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til 
medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores 
produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det 
er bedst.

Produceret med  
fokus på både  
brugervenlighed, 
komfort og æstetik.

TOILET- OG  
BADESTOLE

VI HJÆLPER 
DIG MED AT 
GØRE EN 
FORSKEL

Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret 
for at give dig de bedst mulige arbejdsbetingelser og hø-
jest mulig komfort til patienten. 

Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret 
på vores egen fabrik i Herning. 

I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på bru-
gervenlighed, holdbarhed og design. 

Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpas-
se vores produkter efter både funktionelle og æstetiske 
behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører. 

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbry-
delser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne 
produkter og produkter fra andre leverandører. 

Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og regler-
ne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for 
bedste kvalitet i branchen.

Se alle produkter på rehabcare.dk



Avnvej 10, DK-7400 Herning   |   rehabcare.dk

Tlf.: +45 6915 3000   |   E-mail: mg@rehab-care.dk

Toilet- og badestolen er nem at holde ren, kører 
let og optager meget lidt plads. Det giver optimale  
arbejdsforhold for hjælper og højest mulige komfort 
til brugeren. Stolene er fremstillet af gode materialer,  
hvilket giver høj levetid. Kan brugertilpasses efter  
behov. Stort katalog med tilbehør.

⁕ Sæde i blød PU med integrerede bækkenglidere.

⁕ Armlæn højdeindstillelige og opklappelige.

⁕ Ryg i Skai med Velcro, dybdeindstillelig.

⁕ Fodhvilere stærke og stabile, højdeindstillelige 
med opklappelige fodplader.

⁕ Tåler rengøring med sprit og klor.

⁕ Kan maskinvaskes.

ErGo-SelPro 1000 og 1500
Toilet-badestol med manuel højdejustering. 

ErGo-SelPro 1000
2x20″ drivhjul og 2x125 mm fronthjul
Produktnr.: TS-39000
HMI nr.: 108695

ErGo-SelPro 1500
2x24″ drivhjul og 2x125 mm fronthjul 
Produktnr.: TS-39500
HMI nr.: 111000

ErGo-Basi 1000 og 1500
Toilet-badestol med manuel højdejustering. 

ErGo-Basi 1000
Produktnr.: TS-40000
HMI nr.: 108699

ErGo-Basi 1500
Høj brugervægt
Produktnr.: TS-42000
HMI nr.: 108700
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ErGo-Tilt 4000
Toilet-badestol med elektrisk højdejustering og 
elektrisk tilt
Produktnr.: TS-25000
HMI nr.: 108696

ErGo-Tilt 5000
Toilet-badestol med elektrisk højdejustering og 
elektrisk tilt, 60cm sæde
Produktnr.: TS-25200
HMI nr.: 115022

ErGo-Tilt 6000
Toilet-badestol med elektrisk højdejustering og 
elektrisk tilt
Produktnr.: TS-25300
HMI nr.: 115024

ErGo-Tilt 2000 og 3000
Toilet-badestol med manuel højdejustering 

ErGo-Tilt 2000
Manuel tilt via gasfjeder
Produktnr.: TS-41000
HMI nr.: 108697

ErGo-Tilt 3000
Elektrisk tilt
Produktnr.: TS-38000
HMI nr.: 107344
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ErGo OpTi

Produktnr.:      TS-37500  

HMI nr.:            134843

Toilet-badestol med elektrisk højdejustering  
og elektrisk tilt.

Produktnr.:      TS-37500  

HMI nr.:            134843

ErGo OpTi
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