
Model 9063 - In hoogte 
verstelbare poten

Model 9062

9062 - 9063
Toiletstoel

Deze klassieke toiletstoel met skai bekleding zorgt voor 
een optimale hygiëne en comfort. De excellente kwaliteit van 

deze stoel wordt gegarandeerd door een stalen kader, vaste 
armsteunen en rug. De gevormde rugleuning zorgt voor meer 

zitcomfort en ondersteuning van de rug waarbij de gevulde 
bekleding zacht aanvoelt. De afstand tussen zit en emmer is 

minimaal gehouden en zorgt voor een optimale hygiëne.
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Frame kleur Bekledingskleuren

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing 
te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate 
de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo 
kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is 
het resultaat van ons voortdurend onderzoek en  ervaring 
sinds 1957.

Uw garantie voor kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoen 9062 en 9063 aan de 
hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten 
wereldwijd. 

Gevormde rug voor 
meer zitcomfort 

C86

9063 - In hoogte 
verstelbare poten

Zachte bekleding voor 
aangenaam lichaamscontact

Minimale afstand tussen 
zit en emmer

Technische informatie

 Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.
Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn. 

Totale breedte   620 mm
Totale hoogte 9062 : 835 mm - 9063 : 750 - 885 mm
Totale lengte  650 mm
Zitbreedte  430 mm
Hoogte armsteunen 215 mm
Zithoogte 9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

  

Hoogte rug  400 mm
Zitdiepte 450 mm
Gewicht  9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
Maximum gebruikersgewicht 120 kg
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