
Comoda din aluminiu pentru scaun toaleta i duș ș
Model RX299

Asamblare comodă

Comoda din aluminiu model RX299 poate avea mai multe utilizări:
- comoda WC, se a ază utilizatorul pe comoda, este deplasat până în camera de baie, seș  
pozi ionează deasupra deasupra vasului  de toaletă, se pun frânele pe ro ile din spate,ț ț  
utilizatorul î i rezolvă necesită ile fiziologice. Comoda din aluminiu are lă ime redusă (53ș ț ț  
cm) astfel încât poate intra pe u a băilor de bloc.ș
- scaun de du , comoda este din aluminiu, material plastic i textil, este rezistentă la apă iș ș ș  
poate fi utilizată ca un fotoliu pe care stă utilizatorul. Comoda se plasează în camera de 
baie cât mai aproape de sifonul de scurgere, pacientul stă pe comoda unde este săpunit iș  
clătit cu du ulș

Componentele banchetei de duș

fig.1

1. ansamblul ezut i sprijin picioareș ș
2. laterală stânga
3. laterală dreapta
4. spătar
5. pachet cu uruburi i piuli e pentru montajș ș ț

Montaj – se folosesc piuli ele i uruburile livrate împreună cu comoda, a eza i ezutul peț ș ș ș ț ș  
pardoseală vezi fig.2 i deasupra una din laterale, în detaliul din imagine urmări i cum suntș ț  
plasate aibele, astfel incât acestea se a ază pe curbura evii din aluminiu. Laterala esteș ș ț  
pozi ionată astfel  încât în partea din spate se găse te roata dotată cu frână, Strânge iț ș ț  
piuli ele succesiv, progresiv, fără a for a deoarece se pot deforma evile.ț ț ț
Întoarce i ansamblul format cu calată parte în sus pentru a monta în acela i mod cealaltăț ș  
laterală a comodei fig.3
Ridica i comoda pe ro i, monta i spătarul fig.4 i fig.5ț ț ț ș
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