
Kopíruje přirozený 
pohyb při vstávání 

Moderní a stylový 
design 

Žádná složitá 
montáž 

Opěrky rukou, podporující stabilitu, 
jsou dodávány s  integrovaným 
ovladačem nebo bez něj. 
Pro přístup ze strany 
lze opěrky zaklopit. 

Příslušenství 

Vyvýšené nožičky 
dovolují umístit toaletní zvedák 
na vysoké toaletní mísy. 
Poskytují vyvýšení o dalších 
64mm*. 

*Vyvýšené nožičky 
musí být objednány dopředu a 
zvedák s nimi bude dodán 

Udržte si svou  
nezávislost a 

důstojnost. 

Společnost Mountway se 
může pyšnit 30-ti lety 

zkušeností 
s navrhováním a 

inovováním produktů 
poskytujících větší 

nezávislost a důstojnost 
jejím uživatelům. 

Kompletní specifikaci produktu žádejte od svého dodavatele. 

Technická specifikace 
Maximální nosnost 160 kg 
Celková hmotnost toaletního zvedáku 
(včetně baterií, bez opěrek rukou) 19,04 kg 
Celková šířka bez opěrek rukou 612 mm 
Celková šířka s opěrkami rukou 710 mm 
Šířka mezi opěrkami rukou 530 mm 
Výška sedátka (v dolní pozici) 430 – 490 mm 
Výška sedátka (v horní pozici) 560 – 620 mm 
Výška toaletní mísy 370 – 430 mm 
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Záruka 

SOLO toaletní zvedák: 
2 roky 
 

Baterie: 
1 rok 

Popis 
SOLO bez opěrek rukou 
(s dálkovým ovládáním) 
SOLO se 2 opěrkami 
(ovládání na levé) 
SOLO se 2 opěrkami 
(ovládání na pravé) 
Levá/pravá opěrka 
(bez ovladače) 
Levá/pravá opěrka 
(s ovladačem) 

Vyvýšené nožičky 

Označení 
MS0HSEU 

MS2LSEU 

MS2RSEU 

TL626/S (Levá) 
TL627/S (Pravá) 
TL625/S (Levá) 
TL628/S (Pravá) 

TL634/S 

Objednací kódy 

ERI-0016-130321 
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Distribuce a servis: 



 

Moderní a stylový design 

Bezpečné a jednoduché použití 

Žádná složitá montáž 

Kopíruje přirozený pohyb při vstávání 

Pro okamžité použití odstraňte ze své 
toalety stávající toaletní prkénko a 
umístěte toaletní zvedák okolo záchodové 
mísy. Výškově nastavitelné nožičky umožní 
toaletní zvedák přizpůsobit různě vysokým 
toaletním mísám. 

SOLO toaletní zvedák je bateriově poháněn 
a je dodáván se dvěma dobíjecími 
bateriemi pro nepřerušované použití. 
Vestavěný indikátor stavu baterie vám 
poradí, kdy je nutné baterii znovu nabít**. 
 
 
**Nabíječka baterií je součástí dodávky 

Odolné sedátko vám poskytne 
vhodnou a bezpečnou podporu 
při sedání na toaletu a 
následného vstávání z ní. 
 
Pro váš optimální komfort 
můžete sedátko zastavit v 
jakékoli pozici*. 

*snadné ovládání zvedáku díky lehkému, snadno 
uchopitelnému ručnímu ovladači 

Díky svým oblým tvarům a snadno omyvatelnému povrchu, 
zapadne SOLO toaletní zvedák do jakékoli koupelny nebo na 
toaletu. Ve své základní pozici se stává standardním toaletním 
sedátkem a může být kýmkoli snadno používán jako klasický 
záchod v domácnostech nebo v institucích. 

SOLO toaletní zvedák je ideálním pomocníkem, 
pokud vám dělá problém sednout si nebo vstát 
z toalety, ať už kvůli svalové slabosti nebo ztuhlosti 
kloubů. 

Po stisku tlačítka na ovladači vás zvedák pozvolna usadí na 
toaletu a poté vás bez námahy opět postaví do 
přirozeného postoje. 

Ošetřovatelé vám již nebudou muset pomáhat. Toaletní 
zvedák odvede veškerou práci. 


