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Blue Wave

Bad- och duschstol 
Liten, bekväm och stabil badstol i många storlekar.
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Blue Wave
Bad- och duschstol med underreden 
för badkar och dusch.
Blue Wave är en badstol för barn och ungdomar. Benen och 
fötterna kan röra sig fritt mot badkarsbotten. Fördelen med 
att kunna ha fötterna mot badkarsbotten är att barnet får 
bättre stabilitet och övar upp sin spatiala förmåga.

Badstolen Blue Wave ger den som badar och den som hjälper 
till, en bra och säker arbetssituation och en tryggare bad- och 
duschmiljö. 

Tack vare att stolen kan ställas lågt kan vattnet nå högt upp 
och värma hela kroppen. Barnet kan få njuta av välbehövlig 
avslappning. Barnet sitter djupt i badkaret vilket gör att det 
inte går åt så mycket vatten. Bra både för miljön och ekono-
miskt för familjen. 

Enkel att justera och tar liten plats
Höjden kan varieras beroende på badstolsbenens vinkel mot 
ytan. Individuella inställningar för ryggen och sitsen, helt 
beroende på barnets dagsform.

Badstolen är bekväm, enkel att justera och tar liten plats 
då den inte används. Du behöver inga verktyg för att ändra 
höjden på benstöden eller vinkeln på sits och rygg. Badstolen 
står stabilt tack vare gummifötterna på badkarets botten. 
Enkel att lyfta bort, så att alla i hela familjen har möjlighet 
att bada. 

Lämplig för både badkar och dusch
Badstolen kan ställas direkt i ett badkar men kan även 
monteras på ett badkarsunderrede för att höjas upp från 
badkarsbotten. 

Badkarsstolen kan också monteras på ett duschunderrede 
med hjul, för att underlätta vid dusch.

Blue Wave erbjuder två olika klädslar, 
standard eller mjuk och finns i tre 
storlekar. Standardklädseln är 
tillverkad av förstärkt, 
glesvävd vinyl. 

Vattnet rinner lätt igenom 
tyget och klädseln torkar 
snabbt. Klädseln kan 
tvättas i maskin 40oC.

Mått i cm Small Medium Large

Sittdjup 33 33 42 

Sittbredd 37 37 37 

Ryggstödshöjd 46 64 81 

Sitthöjd 5-18 5-18 5-18 

Sitthöjd med badkarsunderrede 28-43 28-43 28-43 

Badkarsunderrede höjd 25 25 25 

Badkarsunderrede längd 81 81 81 

Badkarsunderrede bredd 43 43 43 

Duschunderrede höjd 53 53 53 

Duschunderrede bredd 69 69 69 

Duschunderrede längd 84 84 84 

Max belastning 27 kg 54 kg 73 kg

Badstolen är lätt att fälla ihop och ta med sig, hänga på väggen eller 
ställa undan då den inte används.

Huvudstöd, bålbälten och benbälten är enkla att justera och sätta fast och 
hjälper till att ge stöd och stabilitet.

Tekniska specifikationer


