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Acacia 207
esteetön istuma-amme
Acacia 207 on ainutlaatuinen istuma-amme,
joka mahdollistaa turvallisen kylvyn ja
suihkussa käynnin. Muotoilunsa ansiosta
Acacia sopii erittäin pieniin pesuhuoneisiin.

Helppo sisäänkäynti

Kevyesti siirrettävä ovi ja matala kynnys
helpottavat sisäänkäyntiä ja ammeesta
poistumista. Ovi aukeaa ylöspäin ja mahtuu
tarvittaessa ammeen sisälle, vieden näin
mahdollisimman vähän tilaa pesuhuoneesta.

Ammeen käyttö

Acacia tarjoaa riemukkaan kylpynautinnon
ja turvallisen suihkussa käynnin. Istut
tukevasti istumatasolla ja tunnet olosi
turvalliseksi. Istumataso on 42,5 cm
korkuinen ja ergonomisesti muotoiltu
tukemaan käyttäjäänsä.

Acacia 207 on turvallinen

Esteetön amme vähentää veden määrää
lattialla normaaliin suihkuun verrattuna.

Mitat

Acacia on ulkomitoiltaan pieni istuma-amme
mahtuen näin useimpiin kylpyhuoneisiin
joissa on jo suihku. Pohjan mitat ovat 102,5
x 71 cm, korkeutta 101 cm.
Acacia 207 voidaan toimittaa ilmasuuttimilla
varustetulla poreammekoneistolla.
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Calibur 107
esteetön kylpyamme
Esteetön kylpyamme Calibur 107 mahdollistaa
turvallisen ja mukavan kylvyssä käyntiin.

Ylöspäin aukeava ovi

Ammeen ovi antaa mahdollisuuden siirtyä
turvallisesti ja helposti oikealla korkeudella
olevaan ammeeseen. Oveen sijoitettu
kaasujousi tekee oven kevyeksi ja helpoksi
käyttää. Ylöspäin aukeava ovi mahdollistaa
ammeen sijoittamisen ahtaaseenkin paikkaan.

Ammeen käyttö

Esteettömään kylpyammeeseen siirtyminen
on helppoa ammeen muotoilun ansiosta.
Pyörätuolin tai rollaattorin voi asettaa hyvin
lähellä ammetta. Ammeen istumakorkeus on
45 cm, helpottaen näin pyörätuolista
siirtymistä. Istuminen on miellyttävää
ryhdikkään selkänojan ansiosta.

Mitat

Perinteisen ammeen mallinen ja kokoinen
Calibur kylpyamme on mitoiltaan 159,5 x 66,5
cm. Korkeutta ammeella on 91,5 cm, avattuna
ovi on 216 cm. Esteetöntä kylpyammetta on
helppo käyttää ylös aukeavan oven ansiosta.

Kylpyhetket voivat jatkua

Esteetön kylpyamme Calibur voidaan helposti
vaihtaa vanhan ammeen tilalle. Ammeessa on
tukeva teräsrunko ja valumarmorinen allasosa.
Calibur 107 voidaan toimittaa ilmasuuttimilla
varustetuilla poreammekoneistoilla.
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