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FISA TEHNICA 

SCAUN DE BAIE AJUSTABIL, FARA SPATAR  JL797L 

 

Scaunul de baie ajustabil fara spatar  este realizat din aluminiu anodizat, are o inaltime reglabila, un suport 

pentru sezut din HDPE (polietilena de inalta densitate), pufere antialunecare.  Este usor de asamblat, nu sunt 

necesare unelte speciale. 

 

CARACTERISTICI ale scaunului de baie ajustabil, fara spatar, JL797L 
 

 Dimensiuni sezut: 51 x 30 cm 

 Inaltime ajustabila (pe 5 niveluri): intre 34-

44 cm 

 Confectionat din aluminiu 

 Sezut din HDPE 

 Rezistent la dezinfectanti 

 Depozitare: intr-un spatiu inchis si uscat, cu 

o temperatura cuprinsa intre 0 si 35 grade 

Celsius, ferit de surse puternice de caldura 

 Greutate maxima sustinuta: 100 kg 

 Garantie: 12 luni. 

 

 

 

Recomandari scaun de baie ajustabil, fara spatar 

 Inainte de folosirea scaunului de baie, trebuie verificata stabilitatea si setarea inaltimii 

corespunzatoare pentru utilizator 

 Scaunul de baie permite realizarea cu mai mare usurinta a toaletei zilnice la persoanele care sunt greu 

deplasabile sau nu pot sta in picioare 

 Este confortabil datorita designului ergonomic al suportului pentru sezut care este curbat, pentru a 

sustine eficient bazinul 

 Orificiile din suportul pentru sezul permit scurgerea apei si diminueaza riscul alunecarii 

 Designul picioarelor si puferele asigura stabilitatea scaunului. 
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COMPONENTELE SCAUNULUI DE BAIE SI MONTAJUL 

 

 

 
 

 Despachetati scaunul de baie. Aveti 3 componente conform figurii de mai sus 

A = sezutul scaunului, imaginea este a fetei inferioare, acolo unde se vor monta cele doua seturi de picioare 

1 si 2 = cele doua canale in care se vor plasa seturile de picioare 

 Pe spatele sezutului exista 5 piulite in care se vor insuruba suruburile de fixare a seturilor de picioare 

 

 

 Setul B, in zona surubului central este aplatizat pe ambele parti, sus - jos, este setul care se va plasa 

primul intr-unul dintre canalele de montaj marcare (1) sau (2) 

 Setul C este aplatizat doar in partea de sus, adica partea care se va suprapune peste setul B in zona 

surubului central. 
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 In figura de mai sus urmariti modul de asezare al picioarelor si cum se pun suruburile, respectiv saibele, 

in vederea fixarii picioarelor de sezut 

 Se pune setul de picioare B, peste el se aseaza setul C 

 Suruburile din cele patru colturi au saibe profilate care trebuie asezate conform detaliului de montaj 

din imaginea de mai sus 

 

 Strangeti cele cinci suruburi folosind o surubelnita cap cruce 

 Dupa ce ati verificat strangerile, intoarceti in pozitie normala - dispozitivul de baie este gata de utilizare 

 Inaltimea scaunului se regleaza ajustand inaltimea fiecarui picior, cu ajutorul butoanelor si a gaurilor de 

reglaj 

 Retineti! Inainte de utilizare verificati ca fiecare picioar sa aiba aceeasi lungime. 

 

NU utilizati substante abrazive pentru curatare. 

NU utilizati diluati solventi. 

NU depasiti greutatea maxima a utilizatorului specificata de fabricant. 


