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ZÁVĚSNÉ SEDAČKY DO VANY

Označení sedačky

530 P 37 27 60–70 18 114

534, 534 E 37 28 60 25 100

530 W 40 40 50–60 16 130

554 40 40 50–60 16 130

535 45 40 60 25 100

536, 536 V 40 40 58 0 100

šířka sedu hloubka sedu vnitřní šířka vany hloubka zavěšení nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)

■ plastové sedátko
■ nastavitelná dle šířky vany

■ plastové sedátko s opěrkou zad

535    12/0023911 PLNĚ HRAZENO 536 12/0023912
536 V 12/0023912

530 P    12/0023904 PLNĚ HRAZENO

■ plastové sedátko s výřezem
■ nastavitelná dle šířky vany

■ duralový rám

530 W    12/0023905 PLNĚ HRAZENO

■ opěrka zad
■ plastové sedátko s výřezem

■ nastavitelná dle šířky vany
■ duralový rám

554    12/0023935 PLNĚ HRAZENO

■ otočná sedačka s opěrkou zad
■ aretace po °
■ opěrná madla

 V sedačka s výřezem

534 E 12/0023910 PLNĚ HRAZENO
534 12/0023909 PLNĚ HRAZENO

■ plastové sedátko  barevné provedení: chrom

534 provedení chrom

536 V sedačka s výřezem

otočená sedačka o 90°
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SEDAČKY NA VANU
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Označení sedačky

528 71 29 48–69 190

558 67 31 44–62 200

4628 (velikost 6, 7, 8) 66|68,5|71 23 47–63 190

4628 H (velikost 6, 7, 8) 66|68,5|71 23 47–63 190

4628 A (velikost 6, 7, 8) 66|68,5|71 34 47–63 190

4100 70 30 41–63 190

555 71 30 44–62 190

556 78,5 37 54–72 100

šířka sedačky hloubka sedačky vnitřní šířka vany nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (kg)

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany

555    12/0011615 PLNĚ HRAZENO

■ zesílená ocelová konstrukce
■ nastavitelná dle šířky vany

558    12/0023936

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany

4100    12/0011616 PLNĚ HRAZENO

■ nastavitelná dle šířky vany
■ tvarovaná sedací plocha

528    12/0023902 PLNĚ HRAZENO

■ madlo
■ nastavitelná dle šířky vany

556    12/0140093 PLNĚ HRAZENO

4628 H 12/0011634 PLNĚ HRAZENO
4628 12/0011633 PLNĚ HRAZENO
4628 A 12/0011633 PLNĚ HRAZENO

■ madlo 
■ tři volitelné rozměry (, , )
■ nastavitelná dle šířky vany

 bez madla
 A větší hloubka sedu

dma_katalog_2012_dma_katalog_2012  4.5.12  17:34  Stránka 20



21

SEDAČKY DO VANY

Označení sedačky

527 46 27 22 190

532, 533 40 20 15|20 190

559 46 27 15|20|30 190

4217 40 22 15–20 100

4055 42 28,5 20,5–25,5 136

570 A, 570 B 40|35 104|76 - -

šířka sedačky hloubka sedačky výška sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (kg)

■ duralový rám
■ nastavitelná výška
■ protiskluzové přísavky

4055 Stolička k vaně

■ barevné provedení: modrá, bílá
■ rozměr:  A × cm

 B × cm

570 Protiskluzová podložka do vany

■ protiskluzové přísavky
■ tři výšky: , ,  cm

559    12/0023937 PLNĚ HRAZENO

■ protiskluzové přísavky
■ tvarovaná sedací plocha

527    12/0023901 PLNĚ HRAZENO

■ ocelová konstrukce
■ rozpěrná ramena

■ pro vnitřní šířku vany: – cm

4217   12/0011619 PLNĚ HRAZENO

570 bílé provedení

532    12/0023907 PLNĚ HRAZENO
533    12/0023908 PLNĚ HRAZENO

■ protiskluzové přísavky  zvýšené provedení
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ELEKTRICKÝ ZVEDÁK DO VANY
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Dento Lift S    12/0093483 PLNĚ HRAZENO

Podložka otočná pro přesun    12/0062688

spuštěný zvedák

umístění akumulátoru

koncová fáze přesunu spuštěný zvedák s podložkou

dálkový plovoucí ovladač

složený zvedák

■ dvoudílná konstrukce složená ze zádové a sedací části usnadňuje montáž,
transport a skladování

■ pro provoz zvedáku je používán akumulátor o nízkém napětí, který lze
snadno zasunout do otvoru v zádové opěrce

■ možnost plynulého polohování zádové části
■ sedací část je doplněna bočními sklopnými opěrkami, které usnadňují 

přesun a zvyšují bezpečnost uživatele
■ jednoduchá obsluha prostřednictvím dálkového plovoucího ovladače
■ nenáročný provoz a snadná údržba zvedáku 
■ barevné provedení potahu: modrá
■ potah sedáku je možné prát v pračce při maximální teplotě  °C

Označení zvedáku

DentoLift S 71 38 51 6–42 63 90–130 5,9 7,9 13,8 150 12

šířka sedu šířka sedu hloubka výška výška opěrky úhel opěrky hmotnost hmotnost celková nosnost maximální
s opěrkami bez opěrek sedu zdvihu zad zad sedací části opěrky zad hmotnost zvedáku počet zdvihů

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (°) (kg) (kg) (kg) (kg) (jedno nabití)

■ usnadňuje přesun pacienta na zvedák
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SEDAČKY DO SPRCHY

přední pohled

přední pohledpřední pohled

■ kulaté sedátko
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ madla 
■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

Označení sedačky

509 35,5–53,5 34 34 35,5–53,5 32,5 32,5 1,5 136

539 A, 539 57–69,5|53 55|53,5 37,5|35 46–58,5|45 37|38 27|37 2,3|3,3 125|190

540 47–57 47 40 47–57 40 40 2,5 130

542 A 66–76 47 40 47–57 40 40 3 130

výška sedačky šířka sedačky hloubka sedačky výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

542 A    12/0023921 PLNĚ HRAZENO540    12/0023919 PLNĚ HRAZENO

539 A 12/0023918 PLNĚ HRAZENO
539 12/0023917 PLNĚ HRAZENO

509    12/0023892 PLNĚ HRAZENO

■ madla 
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

 + pevná výška, ocelový rám, 
bílé provedení

přední pohled

539 pevná výška
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SEDAČKY DO SPRCHY

24

537 B    12/0023914 PLNĚ HRAZENO

přední pohled

přední pohledpřední pohled

■ opěrka zad
■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ opěrka zad
■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

■ sedátko s výřezem
■ nastavitelná výška
■ duralový rám

541 B    12/0023920 PLNĚ HRAZENO

537 A    12/0023913 PLNĚ HRAZENO

541 A    12/0023920 PLNĚ HRAZENO

Označení sedačky

537 B 35–45 51 50 - 35–45 36 30 2 136

537 A 71–81 51 50 36 35–45 36 30 3 136

541 B 34–44 51 60 - 34–44 41 37 2,5 136

541 A 68–78 51 60 34 34–44 41 37 3,5 136

výška sedačky šířka sedačky hloubka sedačky výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

přední pohled
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SEDAČKY A ŽIDLE DO SPRCHY

Označení židle

4300 B 37–54 51 47 - 37–54 36 30 2,5 228

4300 A 80–97 51 47 43 37–54 36 30 4 228

545 D, 550 83,5–93,5|88–98 51|44 41|42 39|41 47–57 40 40 36 130

545, 545 A, 545 HD 73|75–91|83 53|53|58 59 35 41|41–56|46 47|47|53 36 3,5|5,5|7 140|140|195

výška židle šířka židle hloubka židle výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost židle nosnost židle
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

4300 B    12/0093476

■ opěrka zad
■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ zesílená duralová konstrukce – nosnost  kg

■ sedátko s madly
■ nastavitelná výška
■ zesílená duralová konstrukce – nosnost  kg

4300 A    12/0093476

545 12/0023926 PLNĚ HRAZENO
545 A 12/0093331 PLNĚ HRAZENO
545 HD

■ sedátko s výřezem
■ područky
■ opěrka zad
■ nastavitelná výška

 + skládácí rám
■ sedátko s opěrkou zad
■ područky

 A + nastavitelná výška
 HD + zvýšená nosnost  kg

přední pohled přední pohled

přední pohled

550 skládací rám

545 A nastavitelná výška

545 HD zvýšená nosnost

545 D 12/0023927 PLNĚ HRAZENO
550 12/0023933
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POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY
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546 B/FR    12/0023932

přední pohled

546 BD    12/0023931

546 B    12/0023929

■ sedátko s opěrkou zad
■ pevné područky
■ kolečka s nášlapnými brzdami

přední pohled

přední pohledpřední pohled

■ shodné s typem  B
+ nastavitelná výška

■ shodné s typem  B
+ odnímatelné područky

■ shodné s typem  B
+ výsuvná jednodílná stupačka

Označení křesla

546 B 83 55 54 35 46 43 36 6,5 140

546 B/ADJ 88,5–100 55 60 35 48,5 43 36 7 127

546 BD 86 55 60 35 48 46 36 6 140

546 B/FR 90 55 60–80 35 48 46 36 6,5 140

výška křesla šířka křesla hloubka křesla výška opěrky zad výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost křesla nosnost křesla
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

546 B/ADJ    12/0023930
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KOMBINOVANÁ POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY

odklopné područky

4146 G    12/0011618

■ polstrované sedátko s výřezem
■ odklopné područky
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba

přední pohled

RP/58 stupačky

544 B    12/0023924

■ plastové sedátko s otvorem
■ pevné područky
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba 
■ možnost dokoupit stupačky RP/

odklopné područky

577    12/0023938

■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ odklopné područky
■ sklopná jednodílná stupačka
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem

odklopné područky

4141 G    12/0011608

■ polstrované sedátko s výřezem
■ odklopné područky
■ sklopná jednodílná stupačka
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba

Označení křesla

544 B 99 61 53 36 56 43 43 7 100 ACC/4 dozadu

4141 G 92 52 58 40 52 43 43 13,4 160 ACC/4 dozadu

4146 G 92 52 58 40 52 43 43 14 160 ACC/5G dozadu

577 102 51,5 65 36 58 44,5 43 13,8 140 ACC/5G dozadu

výška šířka hloubka výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)
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KOMBINOVANÁ POJÍZDNÁ KŘESLA DO SPRCHY
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odklopné područky

4145 poháněcí kola

4140    12/0011617
4145

808 C    12/0023943
808

588 FTB    12/0011605

■ zesílená konstrukce – nosnost  kg
■ speciální antibakteriální povrchová

úprava obsahující stříbro–Romaplast
■ sedátko s výřezem
■ polstrovaný sedák

■ odklopné područky
■ sklopná jednodílná stupačka
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba

■ duralový rám
■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ oddělitelná centrální část sedátka
■ odklopné područky
■ odklopná jednodílná stupačka

■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem

 + zadní poháněcí kola 
s obručemi

■ duralový rám
■ nastavitelná výška 
■ vyměkčené sedátko s výřezem
■ oddělitelná centrální část sedátka
■ odklopné područky

■ odnímatelné dvoudílné podnožky
■ kolečka s nášlapnými brzdami
■ toaletní nádoba s víkem 
 + zadní poháněcí kola 

s obručemi

Přesouvací deska AC 132

Držák mýdla AC 133

Držák toaletního papíru AC 136 Držák sedáku AC 144

Držák utěrek AC 138

808 poháněcí kola

odklopné područky

sklopená stupačka

Označení křesla
výška šířka hloubka výška výška šířka hloubka hmotnost nosnost nádoba vyjmutí
křesla křesla křesla opěrky zad sedáku sedu sedu křesla křesla (typ) nádoby
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg) (směr)

4140, 4145 95 55|62 91|105 25 53 43 43 10|15 130 ACC/5A dozadu

808 C, 808 99 55,5|65,5 82|102 47 52–57 43 43 13|18,5 100 ACC/5A dozadu

588 FTB 101 63 79 44 54,5 47 47,5 18,5 190 ACC/4 dozadu
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SKLOPNÉ SEDAČKY DO SPRCHY

Označení sedačky

538 - 49 28 8,5 4 114

538 D 38–53 49 28 10,5 5 160

4261 G 44–51 44 38 11 3 127

4240 48–56 33 29 11 4 160

4237 48–56 46 32 22 4,9 160

4239, 4239 G 52–60 46 37 22 6,25 160

výška sedu šířka sedu hloubka sedu hloubka sklopené sedačky hmotnost sedačky nosnost sedačky
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

■ sedátko s madly
■ podpůrné nohy
■ pojistka sklápění

■ sedátko s madly
■ pojistka sklápění

538    12/0023915 PLNĚ HRAZENO 538 D    12/0023916

■ polstrované sedátko
■ podpůrné nohy
■ pojistka sklápění

4240    12/0011626

■ sedátko s výřezem
■ podpůrné nohy
■ duralový rám

4261 G    12/0011630

■ opěrka zad
■ odklopné područky
■ podpůrné nohy
■ duralový rám

■ polstrované sedátko 
■ polstrovaná opěrka

zad
■ odklopné područky

■ podpůrné nohy
■ duralový rám
G
+ sedátko s výřezem

4237    12/0011621 4239 12/0011624
4239 G 12/0011625

sklopená sedačka sklopená sedačka sklopená sedačka

sklopená sedačka 4239 G  sedátko s výřezem
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MADLA DO KOUPELNY A NA WC
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uchycení na vanu

569 A, B, C, D

567 A, B, C, D

■ upevnění na vanu
■ rychloupínací pojistka
■ šířka okraje vany: – cm
■ výška madla:  cm

566

726 A, B, C, ANG

568 A, B, C, D

■ upevnění na vanu
■ aretační šroub
■ šířka okraje vany: ,–, cm
■ výška madla:  cm

562

■ barevné provedení: chrom
■ materiál: ocel

 A délka , cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 D délka , cm

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel

 A délka , cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 D délka , cm

■ protiskluzová úprava
■ barevné provedení: chrom
■ materiál: ocel

 A délka , cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 D délka , cm

■ protiskluzová úprava
■ barevné provedení: bílá/zelená
■ materiál: plast

 A délka , cm
 B délka  cm
 C délka  cm
 ANG délka  cm, lomené

detail
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MADLA DO KOUPELNY A NA WC

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel

■ délka:  cm, nosnost:  kg
■ pro horizontální i vertikální použití

EH 72 V

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel

■ délka:  cm, nosnost:  kg
■ pro horizontální i vertikální použití

EH 76 VF

EH 1224 D
EH 1224 S

EH 2626 A
EH 3030 A

EH 48
EH 60
EH 72
EH 80

EH 1212
EH 1818

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel
■ nosnost:  kg

EH  délka × cm
EH  délka × cm

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel
■ nosnost:  kg

EH  D délka × cm, pravé
EH  S délka × cm, levé

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel
■ nosnost:  kg

EH  délka  cm
EH  délka  cm
EH  délka  cm
EH  délka  cm

■ barevné provedení: bílá
■ materiál: ocel
■ nosnost:  kg

EH  A délka × cm
EH  A délka × cm

detail uchycení
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NÁSTAVCE NA WC
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■ vyměkčený, PU pěna
■ výška  cm
■  fixační šrouby
■ nosnost  kg

508    12/0023882 PLNĚ HRAZENO

507 A 12/0023876 PLNĚ HRAZENO
507 A/Super 12/0023877
507 A/Deluxe 12/0023878

508 A 12/0023883 PLNĚ HRAZENO
508 A/Super 12/0023884
508 A/Deluxe 12/0023885

■ nastavitelná výška: , ,  cm
■ šířka sklopných madel:  cm
■ uchycení místo prkénka, poklop
■ nosnost  kg

580    12/0023939

507 B 12/0023879 PLNĚ HRAZENO
507 B/Super 12/0023880
507 B/Deluxe 12/0023881

508 B 12/0023886 PLNĚ HRAZENO
508 B/Super 12/0023887
508 B/Deluxe 12/0023888

575 B 12/0011610 PLNĚ HRAZENO
575 B/Deluxe 12/0011612

508 C 12/0023889 PLNĚ HRAZENO
508 C/Super 12/0023890
508 C/Deluxe 12/0023891

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 A/Super +  fixační šrouby
 A/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 B/Super +  fixační šrouby
 B/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 B/Super +  fixační šrouby
 B/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 A/Super +  fixační šrouby
 A/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■ nastavitelné „L“ zarážky

 B/Super +  fixační šrouby
 B/Deluxe +  fixační šrouby a poklop

■ výška  cm, nosnost  kg
■  fixační šrouby

 B/Deluxe + poklop

508 B/Deluxe

508 B/Super

508 C/Deluxe

508 C/Super

508 A/Deluxe

508 A/Super

507 A/Deluxe

507 A/Super

507 B/Deluxe

575 B/Deluxe

boční pohled

uchycení nástavce

507 B/Super

odklopné područky
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PŘENOSNÉ NÁSTAVCE NA WC

■ odklopné prkénko
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

 + poklop

511 poklop

přední pohled přední pohled

510 D    12/0023894

■ plastový toaletní nástavec
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

500 Deluxe    12/0023866

■ plastový toaletní nástavec
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

■ plastový toaletní nástavec
■ nastavitelná výška
■ pevné područky

510 E 12/0023895 PLNĚ HRAZENO
511 12/0011609

Označení nástavce

510 E, 511 69–85 51 55 47–63 36 36 5,5 165

500 70–85 51 40 52–67 45 40 5,5 165

510 D 68–83 56 48 50–65 50 39 5,5 165

500 Deluxe 74–89 56 56 52–67 40 42 5,5 165

výška nástavce šířka nástavce hloubka nástavce výška sedu šířka sedu hloubka sedu hmotnost nástavce nosnost nástavce
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)

přední pohled přední pohled

500    12/0023865 PLNĚ HRAZENO
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SKLOPNÁ MADLA NA WC
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506 D

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ podpůrná noha

■ délka:  cm
■ nastavitelná výška podpůrné

nohy: – cm

4231

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ podpůrná noha

■ délka:  cm
■ nastavitelná výška podpůrné

nohy: – cm

4232

■ jednoduché 
■ pojistka sklápění
■ délka  cm

506 A

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ délka:  cm

4230

■ zdvojené
■ pojistka sklápění
■ délka  cm
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PŘENOSNÉ PODPĚRY NA WC

■ nastavitelná výška
■ nastavitelná šířka

501 EL
501 ELF

4321 EX

501 ELF fixní upevnění

přední pohled

503 A
503 ELF

503 ELF fixní upevnění

přední pohled

přední pohled

■ nastavitelná výška
■ nastavitelná šířka

■ možnost jednostranného použití
■ uchycení pod prkénko

4322 EX

přední pohled

odnímatelné madlo

■ duralový rám
■ nastavitelná výška

 ELF + fixní upevnění k podlaze ■ nastavitelná výška  ELF + fixní upevnění k podlaze

Označení podpěry

501 EL, 501 ELF 67–82 59 45 2 127

503 A, 503 ELF 67–82 60 48 4,15 160

4321 EX 66–81 60–73 48 5,5 140

4322 EX 64–74 49–57 46 2,1 80

výška podpěry šířka podpěry hloubka podpěry hmotnost podpěry nosnost podpěry
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg)
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