
Toiletverhogers
een reeks aanpasbare toiletoplossingen

Voor betrouwbare toiletgangondersteuning

Aanpasbaar, betrouwbaar, comfortabel



De Aquatec toiletverhogers 
toegelicht

Een aanpasbare range oplossingen voor 
ondersteunde toiletgang.

Een betrouwbare en ondersteunende 
toiletoplossing voor mensen die hun 
onafhankelijkheid willen behouden.

Deze betrouwbare Aquatec range biedt een 
zekere en stabiele omgeving met fixaties die 
de veilige plaatsing van de toiletverhogers 
ondersteunen.

De range biedt een variëteit aan mogelijke 
zithoogtes om comfortabel inzetbaar te zijn 
voor mensen van verschillende lengtes.

De armsteunen bieden extra stabiliteit en 
zijn wegklapbaar voor een eenvoudige 
transfer van en naar de toiletpot.

Toiletverhogers



   Verhoogt de toiletzitting met 10 cm.

   Veilig bevestigd op het toilet door 
middel van twee zijklemmen.

   Grote draaiknoppen voor een snelle 
plaatsing en verwijdering van de 
toiletverhoger.

   Zeer hoog belastbaar gewicht van  
225 kg.

Aquatec 90

   Te allen tijde individueel aanpasbaar zonder 
gereedschap: 
- drie verschillende zithoogtes  
(6 cm, 10 cm, 15 cm) 
- drie verschillende hoeken, naar voren 
hellend.

   Opklapbare, ergonomische armsteunen 
voor extra steun bij het gaan zitten en 
opstaan.

   Met of zonder armsteunen verkrijgbaar.

   Zitting in alle posities opklapbaar - 
eenvoudige reiniging.

Aquatec 900

   In drie verschillende zithoogtes leverbaar:  
2 cm, 6 cm of 10 cm.

   Kan met of zonder amsteunen besteld 
worden.

   Opklapbare, ergonomische armsteunen voor 
extra steun bij het gaan zitten en opstaan.

   Deksel en toiletzitting laten zich door het 
vernuftige clipsysteem geheel zonder 
gereedschap van de bevestigingsplaat 
losmaken.

Aquatec 90000

Toiletverhogers



Technische gegevens
Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing, raadpleeg de Invacare website.

Zitbreedte Zitdiepte Zithoogte Total width 

Aquatec 90 365 mm 395 mm 105 mm (voor)
115 mm (achter)

380 mm (met deksel)
375 mm (zonder deksel)

Aquatec 900 360 mm 425 mm 60 / 100 / 150 mm 590 mm (met armsteunen)
430 mm (zonder 

armsteunen)

Aquatec 90000 365 mm 390 mm 20 / 60 / 100 mm 540 mm (met armsteunen)
380 mm (zonder 

armsteunen)

Totale diepte Totale hoogte Breedte tussen 

armsteunen  

Breedte van de 
opening 

Aquatec 90 410 mm 135 mm (met deksel)
125 mm (zonder deksel)

– 210 mm

Aquatec 900 490 mm 380 mm (met armsteunen)
180 mm (zonder armsteunen)

200 mm (zitting tot armsteunen)

510 mm 225 mm

Aquatec 90000 475 mm 230 / 270 / 310 mm (met 
armsteunen)

30 / 70 / 110 mm (zonder 
armsteunen)

200 mm (zitting tot armsteunen)

450 mm 205 mm

Diepte van de 
opening 

Gewicht Belastbaar 
vermogen 

Aquatec 90 270 mm 1.6 kg (met deksel)
1.1 kg (zonder deksel)

225 kg

Aquatec 900 285 mm 5.0 kg (met armsteunen)
2.7 kg (zonder 
armsteunen)

120 kg

Aquatec 90000 275 mm 4,4 kg (ZH:100 mm)
4 kg (ZH:60 mm)

3,6 kg (ZH:20 mm) 
(met armsteunen)

150 kg
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