
Nástavec na WC Apollo - v / Ares Nástavec na WC Easysafe s madlyNástavec na WC  Apollo / Ares

Objednávkový kód: kód VZP
 6 cm ZRERHI01420100 12/0063800
 10 cm ZRERHI01230200 12/0063801
 14 cm ZRERHI01230300 12/0063802

Objednávkový kód: kód VZP
12 cm ZRERHI01111100 12/0063793

Objednávkový kód: kód VZP
 6 cm ZRERHI01210100 12/0063794
 10 cm ZRERHI01210200 12/0063795
 14 cm ZRERHI01210300 12/0063796

Plná úhrada ZP Částečná úhrada ZPPlná úhrada ZP

 nasazovací s bezpečnostním zámkem
integrovaná madla
výška 12 cm 
nosnost do 130 kg

2 upevňovací šrouby 
 výška 6, 10, 14 cm 
nosnost do 225 kg

2 upevňovací šrouby
s víkem
výška 6, 10, 14 cm
nosnost do 225 kg

 Celková Celková Celková  Výška Výška Nosnost Hmotnost
 délka šířka výška područek sedu (kg) (kg)
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 590 520 830 165 400 - 500 130 8,5
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Židle toaletní TS 130

Objednávkový kód: 
ZREDRM02000100 Není hrazeno ZP

Konstrukce toaletní  židle TS130 je z ocelových tenkostěnných 
trubek s povrchovou úpravou, s měkkou polstrovanou sedací 
deskou, čalouněnou krycí sedací deskou a toaletní plastovou 
nádobou s víkem, která je vyjímatelná svrchu. Nohy jsou výškově 
nastavitelné. Opěry rukou pevné. 

Základní provedení:
•  ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
• nohy výškově stavitelně ( max 500 mm/min 400mm)
• měkká polstrovaná sedací deska
•  komfortně čalouněná krycí sedací deska, omyvatelná
• zádová opěra s měkkým omyvatelným  potahem 
•  opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním – pevné
•  toaletní plastová nádoba s víkem a držákem, vyjímatelná svrchu
• nosnost  130 kg

To
ale

tní
 pr

og
ram

9



Židle toaletní TZ 211

Vozík toaletní TV 212

Objednávkový kód: kód VZP
ZREPIN106010 12/0022763

Objednávkový kód: kód VZP
ZREPIN105010 12/0022762

Plná úhrada ZP

Plná úhrada ZP

Židle toaletní TZ 211 se sklápěcími opěrkami rukou, vybavená oddělitelnou 
a složitelnou zádovou opěrou, plastovou sedací deskou, čalouněnou krycí 
sedací deskou a   toaletní plastovou nádobou s víkem. Plastovou nádobu je 
možno vyjmout zezadu. Výrobek splňuje všechny platné hygienické a 
technické normy a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a nařízení  
vlády ČR.

Základní provedení:
•  ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
• bílá plastová sedací deska
• komfortně čalouněná krycí sedací deska
• toaletní plastová nádoba s víkem a držákem
• zádová opěra s šitým potahem – oddělitelná, složitelná 
• opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním - sklopné

Vozík toaletní TV 212 se sklápěcími opěrkami rukou  
a odklopnými dělenými podnožkami . Toaletní vozík je vybaven oddělitelnou 
a složitelnou zádovou opěrou, plastovou sedací deskou, čalouněnou krycí 
sedací deskou a toaletní plastovou nádobou s víkem. Plastovou nádobu je 
možno vyjmout zezadu. 
Kola o průměru 127 mm jsou otočná, zadní kola s brzdou. Výrobek 
splňuje všechny platné hygienické 
a technické normy a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a 
nařízení vlády ČR.

Základní provedení:
•  ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
• bílá plastová sedací deska
• komfortně čalouněná krycí sedací deska
• toaletní plastová nádoba s víkem a držákem
• zádová opěra s šitým potahem – oddělitelná, složitelná 
•  otočná kola pr. 127 mm (zadní kola s brzdou)
• opěrky rukou s vyměkčeným polstrováním - sklopné

Toaletní nádoba

Toaletní nádoba

 Celková Celková Celková Nosnost výška sedáku
 výška šířka hmotnost (kg) od země
 (mm) (mm) (kg)  (mm)

TZ211 1000 545 9 100 510

TV212 960 480 16 100 510

To
ale

tní
 pr

og
ram

10


