
ROPOX SWINGLINE 

”Speciaal ontworpen voor 
rolstoelgebruikers ”

EEN FLEXIBELE EN IN HOOGTE 
VERSTELBARE WASTAFEL
De Swing wastafel is een unieke en compacte 
wastafel, die speciaal ontworpen is voor kleine 
ruimtes. De wastafel kan op verschillende 
hoogtes worden ingesteld en (rolstoel)
gebruikers hebben meer bewegingsvrijheid 
in de badkamer doordat zij de wastafel weg 
kunnen zwenken. Verder is het een groot 
voordeel dat de gebruiker vanaf het toilet zijn 
handen kan wassen. De gebruiker trekt de 
wastafel naar zich toe en hoeft niet op te staan 
om de handen te wassen. 

De vorm en afmeting van de wastafel zorgen 
ervoor dat zowel een zittende als een staande 
gebruiker de wastafel kan gebruiken. De 
vrije ruimte rondom de wastafel is een groot 
voordeel voor rolstoelgebruikers omdat ze zich 
niet aan de wastafel hoeven aan te passen; het 
is de wastafel die kan worden aangepast aan de 
behoeften van de gebruiker.



ACCESSOIRES

MODELLEN

ROPOX SWINGLINE 

Plug met overloop 
Item no.: 40-40935

Accessoireset zonder muur-
beugel/met muurbeugel
Item no.: 40-41145/40-

Mengkraan met ver-
lengde hendel
Item no.: 40-44042

Bakje om spullen op te 
plaatsen
Item no.: 40-41146

      180°

DE WASTAFEL
SWINGS 180°

HepVo Air Trap 
Item no.: 40-41170

Hoogteverstelling:   15 cm zonder Dock-In
                                 20 cm met Dock-In

Max. gewicht:         Acc. DS/ISO 17966: 2016 - 
                                 max. gebruikersgewicht 245 kg 
              (met Dock-In) en 80 kg 
    (zonder Dock-In)
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The items are produced according to the following Standard: DS/ISO 17966:2016.

WASTAFEL -  VASTE HOOGTE ACCESSOIRES

Zichtbare aansluitingen
Item no.: 40-41110

Verborgen aanslutingen
Item no.: 40-41120

Dock-In op vast hoogte
Item no.: 40-40076

WASTAFEL - HOOGTE VERSTELBAAR (ZONDER DOCK-IN) ACCESSOIRES

Zichtbare aansluitingen
Item no.: 40-41130

Verborgen aanslutingen
Item no.: 40-41140

Handel
Item no.: 40-42170

WASTAFEL - HOOGTE VERSTELBAAR (MET DOCK-IN)

Model links
Item no.: 40-40072

Model rechts
Item no.: 40-40071

NB! Meer informatie over de afmetingen en technische gegevens vindt u bij het product op
onze website.


