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Badstol för badkar

Badset Maja
Bada är bra för både kropp och själ!
Badsetet Maja ger rätt stöd för barn som sitter lite ostadigt
i badkaret. Badset Maja ger den som badar och den som
hjälper till, en bra och säker arbetssituation och en tryggare
badmiljö.
Tack vare att Maja är så låg behövs inte så mycket vatten för
att få vattnet högt på kroppen. När badstolen placeras i ett
hörn av badkaret finns det också plats för en kompis eller ett
syskon att bada ihop med.

Enkel att justera och tar liten plats

Extensionshandtaget ger trygghet och säkerhet under badet och
hjälper barnet att kunna fixera händerna.

Badstolen Maja är lätt att montera i badkaret och enkel att
lyfta bort när någon annan i familjen vill bada.
Badstolen står stabilt med hjälp av sugpropparna på stolens
undersida och är enkel att lyfta bort, så att alla i hela familjen
har möjlighet att bada.
Bältet är lätt att justera både i höjd och efter kroppen

Lätt att rengöra
Badstol Maja är enkel att rengöra med vanligt rengöringsmedel, t ex diskmedel.
Ryggstöd, bålbälte, abduktionskloss och extensionsrör ger stöd och
stabilitet.

Tekniska specifikationer
Maja (Mått i cm)

stl 1

stl 2

Sitthöjd

7

7

Sittbredd

34

34

Sittdjup

28

33

Rygghöjd

35

44

Max brukar vikt

30 kg

35 kg

Vikt

3 kg

4 kg

Extensionsrör
Längd

47 – 70

Vikt

1 kg

Höft/bålbältet är av nylon med kardborreband för
fastsättning.
Alla material är latex-fria.
Alla övriga komponenter är av rostfritt stål.
Tänk på att barn växer och välj hellre den större storleken
när det är möjligt.
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